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Datum 

2022-06-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00455 1.1.2.25 
 

  

 

Anmälningsärende 2022-06-20 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Anmälningsärenden 

 

 

1. Centrala funktionshinderrådets protokoll 2022-02-03 (bil.) 

Dnr 2022-00024 

 

2. Centrala funktionshinderrådets protokoll 2022-05-05 (bil.) 

Dnr 2022-00024 

 

3. Protokoll från styrelsemöte för AB Toarpshus  

den 11 maj 2022.    (bil.) 

Dnr 2022-00031 

 

4. Protokoll från styrelsemöte för Viskaforshem AB  

den 5 maj 2022.    (bil.) 

Dnr 2022-00031 

 

5. Protokoll från styrelsemöte för AB Sandhultsbostäder  

den 16 maj 2022.    (bil.) 

Dnr 2022-00031 

 

6. Protokoll från styrelsemöte för Inkubatorn i Borås AB  

den 24 februari 2022.   (bil.) 

Dnr 2022-00031 

 

7. Protokoll från styrelsemöte för Industribyggnader i Borås  

AB den 16 maj 2022.   (bil.) 

Dnr 2022-00031 

 

8. Protokoll från styrelsemöte för Viskaforshem AB den  

19 maj 2022.    (bil.) 

Dnr 2022-00031 
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9. Protokoll från styrelsemöte för Fristadbostäder AB den  

16 maj 2022.    (bil.) 

Dnr 2022-00031 

 

10. Protokoll från styrelsemöte för Borås Energi och Miljö  

AB  den 13 maj 2022.   (bil.) 

Dnr 2022-00031 

 

11. Rapport om byggprojekt från Lokalförsörjningsnämnden (bil.) 

Dnr 2022-00122 

 

12. Protokoll från styrelsemöte för Borås kommuns Parkerings  

AB den 16 maj 2022.   (bil.) 

Dnr 2022-00031 

 

13. Protokoll Centrala pensionärsrådet 2022-05-05  (bil.) 

Dnr 2022-00025 

 

14. PM Hemställan om kommunalt bidrag för 2022  

års verksamhet    (bil.) 

Dnr 2022-00454 

 

15. PM Anhållan om verksamhetsbidrag från Borås 

Nämndemannaförening för år 2022  (bil.) 

Dnr 2022-00469 

               

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 
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Centrala funktionshinderrådet 

 

Datum 2022-02-03 

Tid 14.00-16.00 

Plats Teams 

  
Närvarande ledamöter 
 
Ylva Lengberg Kommunstyrelsen, ordförande 
Niklas Arvidsson Kommunstyrelsen, ledamot  
Lars-Erik Hake, Personskadeförbundet RTP 
Rigmor Pettersson, Astma & allergiförening 
Monika Golcher, Afasiföreningen 
Tage Carlsson, Funktionsrätt Borås 
Jasminka Sivac, Synskadades Riksförbund 
Birgitta Hake, Hörselskadades förening/HRF 
Miriam Orlenius, Autism- och Aspergerföreningen 
Kjerstin Erikson, Reumatikerförbundet 
Övriga närvarande 
Herawati Iskandar Nowak, funktionshinderkonsulent 
Mats Tolfsson, politisk sekreterare 

Johanna Armå, sekreterare 

Kristina Brink, Gymnasiechef gymnasiesär och rektor Bergslenagymnasiet 

Aneth Tolfsson, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Stefan Johansson, Funkibator 

 

 

 

§ 1. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns med en övrig fråga 

§ 2. Val av protokolljusterare 

  Miriam Orlenius utses till att jämte ordföranden justera protokollet. 
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§ 3. Föregående mötesprotokoll 

Pälsdjur på bibliotek, svar har skickats till Rigmor 

Läs-hundar, hänvisar till Hayne Hedins svar 2019 

Träffpunkt Simonsland tas upp på majmötet 

Rehab tas upp på majmötet 

Brandövningar LSS tas upp på majmötet 

§ 4. Besök av representanter från Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden och gymnasiesärskolan 

Kristina Brink, gymnasiechef för gymnasisär och rektor Bergslenagymnasiet och 

Aneth Tolfsson, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden besöker rådet efter 

önskemål.  

De berättar om omorganisationen av gymnasiesärskolan 2021. Detta skapade 

ökad kompetens och resurser på skolorna, Bergslena, Viskastrand och 

Sörmarksgatan. Bland annat finns nu en tillgång av både kurator och 

skolsköterska på 100%. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har gjort ett omtag av 

Bildningsstaden Borås, ett dokument som berör alla elever och verksamheter. 

Målet är att alla elever ska bli anställningsbara eller läsa vidare i studier. Varje 

skola skapar sin egen utvecklingsplan utifrån dokumentet Bildningsstaden med 

värdegrund, utvecklingsområden, jämlik hälsa och kvalitetsarbete.  

Skolorna och nämnden arbetar för att eleverna ska få praktikplatser utifrån 

elevens behov och förmågor och att de ska ”lära för livet” genom att delta på 

evenemang utanför skolan, delta i kretsloppet, ha idrott i Sjuhäradshallen, åka 

till Liseberg och Göteborgs operan vart fjärde år.  

1/3 av eleverna kommer från kranskommunerna. 2021 var antogs 84 elever. 

2022 ser prognosen ut att 104 elever kommer bli inskrivna på 

gymnasiesärskolan.  

Frågor som lyftes från rådet var: 

 Fritid utan stöd som kom upp på Hackaton. Kostnader i samband med 

aktiviteter när skolbusskortet slutat gälla och svårigheter med matchning 

av sysselsättning av dagligverksamhet.  

 Rådet upplever att omorganisationen skett fort och utan deras vetskap – 

funktionshinderföreningarna, som bland annat representerar föräldrar 

till eleverna, bidrar gärna med kunskap vid liknande omorganisationer. 

Aneth tackar för inspelet. Dialog har förts på inom nämnden, med 

tjänstepersoner, skola och elever, men att det behöver säkerställas 

framöver att berörda fått komma till tals. Ylva nämner att rådet skulle 

kunna vara en remissinstans.  
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 Rådet har hört att det är många elever och trångt på Sörmarksgatan och 

att matdistributionen ändrats, även att de ska diska själva. Kristina har 

fått till sig att det finns utrymmen och möjlighet att ta emot fler. 

Eleverna verkar trivas. Ett mottagningskök är byggt och får mat från 

Almåsgymnsiet. Både maten och priset är bättre. Två personal ansvarar 

för disken och elever får hjälpa till, detta är avstämt och förankrat på 

LSG (Lokal samverkansgrupp).  

 Finns det någon kontakt med logopeder? Skolan har inte kontakt med 

logopeder, utan det har eleven privat.  

§ 5. Funkisgala 26 mars 

Galan kommer att flyttas fram till den 23 september. 

§ 6. Funkibator – vill vi delta i deras projekt 

Stefan från organisationen Funkibator, som är en är en hopslagning av 

funktionsnedsättning och inkubator som står för utveckling. I Växjö arbetar de 

med dialogmöten där funktionsnedsättningsrörelsen ansvarar för mötena, som 

sker två gånger per år. De bjuder in experter runt om i landet och unga för att 

nå den målgruppen. Funkibator gör bildböcker om tillgänglighet, som blir 

utbildningsmaterial till förskolan, arbetar med konst – funkiskonst, universal 

design som ska passa alla och annorlunda och moderna budskap med humor.  

Projekt: Funkibator har tagit initiativ till att utveckla samarbetet mellan 

funktionsnedsättningsrörelsen och kommunerna genom att göra en ansökan till 

Arvsfonden. De har kontakt med två personer som driver tillgänglighetsfrågor 

och driver arbetet med Funkibator som huvudman. Förfrågan har gått ut till 

aktörer som kan tänkas vilja vara med i projektet, som kan bidra till 

utvecklingsarbetet och ha nytta av arbetet. Förhoppningen är att nå ut 

nationellt. Om ansökan beviljas kommer projektet att drivas under tre år.  

Sociala omsorgsnämnden (SON) och förvaltningen ställer sig positiva till 

ansökan.   

Frågan kommer att behandlas vidare i rådet och SON.  

§ 7. Revideringen av funktionshinderråd och pensionärsråd 

reglemente 

En revidering kommer att ske av rådens reglementen. Under februari-mars 

kommer en enkät att skickas ut till ledarmöten, förtroendevalda och 

tjänstepersoner kopplade till råden. Den består av tre delar; bakgrund, 

utvärdering av råden och kompletterande frågor om rådens framtid,  

sammanlagt 26 frågor. Arbetet med sammanställningen ska vara färdigt i maj 

och då kommer en arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner och en 

representant från varje råd att delta för att arbeta vidare med materialet.  

Rådet beslutar att Tage kommer representera Centrala funktionshinderrådet.   
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§ 8, Nästa möte 

5 maj 2022 kl. 14.00-16.00 (förmötet börjar kl. 13.00) i KS Stora 
 

§ 9. Övriga frågor 

Johanna och Ylva informerade om Coronaläget som är ansträngt, men under 
kontroll. Den höga frånvaron handlar om väntan på provsvar och 
familjekarantän. Avdelningar på förskolor har behövt stängs. Det gör att 
vårdnadshavare kan ta ut vård av barn. På skolorna har årskurserna med yngre 
elever prioriterats och inom äldreomsorgen har besök ställs in. Öppna 
mötesplatserna har stängt, för att frigöra resurser.   
 
 
 
 

 

 

Underskrifter 

 

 Justeras 

Underskrift Underskrift 

 

  

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Ylva Lengberg, ordförande   Miriam Orlenius  
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Centrala funktionshinderrådet 

 

Datum 2022-05-05 

Tid 14.00-16.00 

Plats KS Stora/Teams 

  
Närvarande ledamöter 
Niklas Arvidsson Kommunstyrelsen, ledamot  
Helene Sandberg Kommunstyrelsen, ledamot 
Lars-Erik Hake, Personskadeförbundet RTP 
Barbro Hallabro Vaara, Afasiföreningen 
Rigmor Pettersson, Astma & allergiförening 
Monika Golcher, Afasiföreningen 
Tage Carlsson, Funktionsrätt Borås 
Birgitta Hake, Hörselskadades förening/HRF 
Birgitta Häll, Reumatikerförbundet 
Miriam Orlenius, Autism- och Aspergerföreningen 
Övriga närvarande 
Herawati Iskandar Nowak, funktionshinderkonsulent 
Lena Mellblad, Tillgänglighetskonsulent 
Johanna Armå, sekreterare 
§ 4 Anna Enochsson  och Jacob Ingmarsson, Valnämnden 
§ 5  Magnus Stenmark, förvaltningschef, SOF och Amil Cavdar, CKS 
 

 

§ 10. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns med en övrig fråga 

§ 11. Val av protokolljusterare 

Birgitta Häll utses till att jämte ordföranden justera protokollet. 

§ 12. Föregående mötesprotokoll 

Protokollet godkändes utan anmärkes 

§ 13. Info från valkansliet 

Anna Enochsson  och Jacob Ingmarsson från valnämnden presenterar hur de 

arbetar inför valet och vad det innebär att vara röstmottagare. Antal 

röstberättigade i Borås är ca 89 500 personer som har rösträtt till 
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Kommunfullmäktige samt Regionfullmäktige och Valkansliet rekryterar ca 850 

röstmottagare i valet. 

De informerar om Budröstning, och Ambulerande röstmottagare.  

Budröstning är till för de väljare som är sjuka, har en funktionsnedsättning eller 

äldre och inte själv kan ta sig till sin vallokal eller en röstningslokal. 

Ambulerande röstmottagning som är för de som uppfyller krav för budröstning 

men inte kan göra i ordning sin egen röst, inte har tillgång till vittne och, eller 

bud.  

 

Under mellanvalsperioden har åtgärder gjorts för att förarbetet inför valet med 

fokus på tillgänglighet: 

• Granskning av vallokaler och förtidsröstningslokaler 

• Kontroll av tillgängligheten utomhus samt inne i vallokalen. Fokus på 

dörröppnare, kontroll av hissar samt lättåtkomligt för färdtjänst 

• Tillgänglighetsanpassade valskärmar 

• Hjälpmedel: förstoringsglas, extra belysning, tillgänglighetsdatabasen 

• Ambulerande röstmottagning, LSS-boenden och daglig verksamhet 

• Valnämnden betalar ledsagningen för personer med beviljad insats att ta 

sig till förtidsröstningslokalen/vallokalen 

• Utbildning för röstmottagare, inkludera tillgänglighet 

 

Nytt fån 3 maj 2022 är att personer med tillstånd för ledsagare ska få den 

tjänsten betalt då den behöver stödet för att gå och rösta. Det ska inte gå på 

privatpersonens beviljade timmar.  

Mer information finns i bifogad PowerPoint.   

 

§ 14. Brandskydd LSS-boenden 

Magnus Stenmark, SOF och Amil Cavdar CKS berättar hur Borås Stads 

verksamheter arbetar övergripande med brandskydd. Enligt systematiskt 

arbetsmiljöarbete så genomförs det brand- skyddsronder under december 

månad. En brandskyddskontrollant utses av Enhetschef  och utför kontroll av 

brandskyddet efter rutin. Brandskyddskontrollant ska gå en utbildning hos 

räddningstjänsten. Personalen skall vart tredje år genomgå en brandutbildning 

och för ny personal är det önskvärt att inom 6 månader ha gått utbildningen. 

Magnus visar en plan för hur arbetet med brandövning gör på LSS-boendena.  

Kärragården: Godkänt och kontrollerat brandskydd- helt nytt brand och 

ventilationssystem- inspektion vart annat år 

Sociala omsorgsförvaltningen har ca 45 egna boenden LSS och Sol och 30 

stycken gruppbostäder ca 30 stycken, där det ser väldigt olika ut. På vissa 
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enheter tränar de med brukarna sedan länge och på vissa enheter skall det bokas 

in brandövningar. På vissa enheter tränas det med larm andra utan larm, men 

det kommer att öva med brukarna 

På de enheterna där brukarna exempelvis har autism kommer de inte att delta i 

övningarna, utan endast personal, då det kan skapa oreda i rutiner och bidra till 

oro. 

Magnus poängterar att boendena är på markplan och att de boende har egen 

ingång och att det finns skalskydd i huskropparna.  

Amil som är säkerhetssamordnare på avdelningen centrum för kunskap och 

säkerhet (CKS) berättar att de ansvarar för rutinerna och att tillhandahålla 

brandkontrollanter med SBA-pärmar, för systematiskt brandskyddsarbete och 

att uppdatera innehållet. I nya boenden finns sprinklersystem och i gamla 

boenden är det fastighetsägaren ansvar att besörja med sprinklersystem.  

Rådet frågar om det finns tillgång till tak eller paraplyn för de boende om det 

måste utrymmas? 

Vid utrymning finns alltid en anvisad plats, dessa är ofta på en större markyta 

utan tak. Om utrymningen tar lång tid får en plan B göras ex fylytta de boende 

till en busshållplats i närheten.  

Gällande frågan om hur skolelever förbereds för övning är det varje 

skola/avdelning som ansvar för det. Då det handlar om barn behöver ofta 

klasserna förberedas generellt för att inte skapa rädsla och oro.  

Rådet lyfter även frågan hur LSS-boenden förbereds på om ”krisen kommer”. 

Magnus informerar om att det kommer genomföras en utbildning med CKS i 

krisberedskap och en det blir en större kris aktiveras krisledningsarbetet 

centralt.  

Mer information finns i bifogad PowerPoint.   

 

§ 15. Träffpunkt Simonsland 

Tage informerar om vad som beslutats på lokala pensionärs- och 

funktionshinderrådet med Fritids- och folkhälsonämnden 1 mars 2022: 

På råden lyfts verksamheter generellt. Specifika verksamheter lyfts med 

respektive chef. Frågor gällande träffpunkt Simonsland behandlas på 

husmötena och önskar föreningarna att Fritids- och folkhälsonämndens 

presidium kommer gör de gärna det för att svara på frågor. se bifoga fil.  

 

§ 16. Elevombudets rapport  

Johanna gör en dragning av Elevombudets rapport 2021. Elevombud (EO) har 

funnits i Borås Stad sedan augusti 2018 och är en neutral part som kan ge stöd 

till vårdnadshavare och elever i frågor kring kränkande behandling och andra 

skolrelaterade frågor. EO kan även vara en länk mellan vårdnadshavare till 

kommunens tjänstepersoner och andra verksamheter som arbetar med barn 

och unga. Det har varit en positiv utveckling av EO:s arbete under år 2021 och 
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en utveckling av samverkan med såväl skolorna, Grundskoleförvaltningen, IFO 

(individ- och familjeomsorgen) som BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) och 

vårdcentralen Ungas psykiska hälsa. 

Merparten av ärendena handlar om behov av stöd, både kunskapsmässigt och 

socialt. Flera av eleverna har utretts för eller utreds för en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning. Ärenden gällande elever på högstadiet handlar ofta om 

oron inför gymnasievalet när betygen inte är godkända utifrån behov av extra 

stöd och särskild anpassning eller när den psykiska ohälsan gör att eleven inte 

kommer till skolan. 

I sin rapport 2020 skrev EO om specialkost för elever med neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning (NPF) och att det vore en bra framtidsfråga att får extra 

utbildning i NPF då måltidspersonalen har en viktig roll och ser mycket.  

Detta uppmärksammad av Grundskolenämnden som beslutade följande efter 

dialog med förvaltningschef, chef för kost och lokalvård och EO: 

Grundskoleförvaltningen får i uppdrag att genomföra en utbildningsinsats för att öka 

förståelsen och kunskaperna i NPF för personal inom kost och lokalvård samt vaktmästeri.  

Grundskolenämndens budget 2022 

Elevombudet har deltagit i flera SIP-möten kopplade tillsammans med skolan 

ihop med bland annat socialtjänst, BUP (Barn och ungdomspsykiatrin) och 

Ungas psykiska hälsa. På flertalet möten tycks det finnas en otydlighet i uppdrag 

mellan region/kommun och mellan olika regionala verksamheter och mellan 

olika kommunala verksamheter. Upplevelsen är att de olika parternas uppdrag 

ibland inte ”når” varandra utan att det finns ”glapp” som ingen ansvarar för. 

Kommunalråden för område skola bjöd in EO för att lyfta frågan på 

kommundialogen mellan Borås Stad och Hälso- och sjukvårdsnämnden Södra 

Älvsborgs presidium. Frågan skickades därefter vidare till 

Närvårdssamverkanskontoret och problemställningen togs upp i 

Uppdragsgrupp Barn och unga, detta för att se hur stort problemet är. Det 

visade sig att problemet var stort och att samtliga kommuner upplever samma 

sak. Utifrån detta kommer frågan att tas vidare för dialog, dels i 

Närvårdssamverkans AU (Arbetsutskott) men också igen i uppdragsgrupp Barn 

och unga för vidare hantering av frågan. 

Se rapporten som bifogat dokument 

§ 17. Borås Stads förhållningssätt till astma och allergi 

Johanna svarar på Astma och allergiförenings fråga:   

Vad gäller allergi och astmaframkallande ämnen såsom starka dofter ,växter och 

pälsdjur. Val av material exempelvis lätt avtorkbara soffor, stolar och golv 

kontra stoppade möbler och mattor med lugg och heltäckningsmattor. 

Rökning, även kläder som luktar rök. 

Borås Stad har ett gemensamt förhållningssätt för allergi och doftöverkänslighet 

som gäller för gäller för hela staden. Det är inte så detaljerat, utan det omfattar 

allergener generellt och inte specificerat. Det möjliggör ett bredare 
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användningsområde och ingen komponent missas.  

Se bifogat dokument för rutiner 

Gällande rökning på arbetsplatsen finns en specifik rutin. Borås Stad har rökfri 

arbetstid. Det innebär att det inte är tillåtet att röka under arbetspasset. Rökning 

är tillåten under lunchrasten och för dem som har avtal om måltidsuppehåll. 

Rökfri arbetstid är ett steg i rätt riktning för friska medarbetare och hälsosamma 

och attraktiva arbetsplatser.  

Se bifogat dokument för rutiner 

 

Lokalvården 

Utgår från de som verkar och vistas i kommunens lokaler och har bytt ut alla 

produkter som går till allergifria. De följer Astma och allergiförbundets 

rekommendationer och miljöaspekter. Gällande möbler ska brukarna ha en så 

likvärdig hemmamiljö som möjligt. Brukarna får möblera sin egna som rum 

som de önskar, men de allmänna utrymmena ska vara städbara.  

Vid nybyggnationer p-märks utifrån ventilation, klimat och städbarhet. 

 

Kost 

Kost-organisationen utgår från Livsmedelsverkets rekommendationer. Där står 

det att sesamfrön, nötter och jordnötter inte ska serveras i förskola eller skola.  

Från 2024 är det lagstyrt att alla kommuner ska ha en övergripande skriftlig 

handlingsplan kring hantering av specialkost bland annat för att säkra 

spårbarheten. Varje enhet bryter ner den övergripande handlingsplan och 

skapar skriftliga rutiner till för sin verksamhet. Det kan exempelvis skilja sig 

ifrån om de är tillagnings- eller mottagning kök. 

 

Rådet undrar vad det är för produkter som inte går att byta ut till doftfria. De 

undrar även om anställda med arbetskläder byter om när de ska röka. 

Tjänstepensioner på Stadsledningskansliet tar frågan vidare och återkommer på 

nästa möte.  

Rådet önskar även att representanter från Vård och äldreförvaltningen bjuds in 

till kommande möte för att svar på frågor ombyte av kläder vid rökning och 

terapihundar och terapihästar.   

§ 18. Rehab-bad 

Frågan om rehab-bad har varit upp på tidigare möten och upplevds obesvarad. 

I anteckningarna från höstdialog, den 18 oktober 2021, mellan Borås stad och 

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden står: 

Rehabbadet är igång efter renoveringar, SÄS har färre tider för egen del. Detta 

ökar möjligheteten för föreningar att boka. Kostnaden för att hyra badet 

kommer att öka för föreningar. Vilka effekter ger detta?  

Återkoppling sker då verksamheten varit igång ett tag.  



Borås Stad 
Datum 

2022-05-05 
  

  
Sida 

6(6) 

 

 

Ledamöterna informerar om att Hjärt – och lungföreningen och 

Reumatikerförbundet får tillgång till badet denna vecka och att prishöjningen är 

på 400%. 

 Dialog förs med Fritids – och folkhälsoförvaltningen om föreningarnas 

möjlighet att nyttja de kommunala bassängerna istället för rehab-badet på SÄS.  

 

§ 19. Reviderade riktlinjer 

Alla tre funktionerråden fick möjlighet att svara på enkäten om hur de upplever 

råden idag. Svarsfrekvensen var hög, 86%. Råden representeras i huvudsak av 

kvinnor, födda i Sverige och nästan hälften har någon form av 

funktionsnedsättning. 

De flesta tycker att funktionshinderråden har uppfyllt sitt syfte enligt 

reglemente och att rätt frågor har tagits upp i rätt råd. De svarande tycker att 

funktionshinderråden bidra till en positiv utveckling och en ökad delaktighet för 

personer med funktionsnedsättning att leva och bo i Borås.  

Svaren som inkommit från pensionärs- och funktionshinderråden blir underlag 

för att revidera nuvarande riktlinjer i arbetsgruppen med tjänstepersoner och en 

representant från varje råd. Tage Carlsson kommer att representera centrala 

funktionshinderrådet.  

 

§ 20. Nästa möte 

6 oktober 2022 kl. 14.00-16.00 (förmötet börjar kl. 13.00) i KS Stora 
 

§ 21. Övriga frågor 

Vill föreningarna få med punkter till agendan, maila till Johanna Armå senast en 

månad före utsatt mötesdatum 

 

 

 

 

 

Underskrifter 

 

 Justeras 

Underskrift Underskrift 

 

  

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Tage Carlsson, ordförande   Birgitta Häll  



Valet 2022 

Med fokus på tillgänglighet



Allmänna val (RKR)  
söndagen den 11 september 
2022
Ett val som sker vart fjärde år. 

Nästa val infaller 2026.



Valnämndens ansvarsområden

• Allmänna val vart 
4:e år

• EU-val vart 5:e år
• Vid behov 

extraval eller 
omval

• Valnämnden 
ansvarar för 
folkomröstningar



Rösträtt   

Du har rösträtt till riksdagen om du: 

• är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i 
Sverige

• fyller 18 senast på valdagen

(svenska medborgare som utvandrat måste ha varit 
folkbokförd i Sverige för att få rösta i riksdagsvalet)



Rösträtt

Du har rösträtt till kommun- och 
regionfullmäktige om du:

• är 18 år senast på valdagen, 
• är svensk medborgare, medborgare i ett annat EU-land, Island eller 

Norge och folkbokförd i kommunen och regionen, eller
• är medborgare i ett annat land som är folkbokförd i kommunen och 

regionen och ha varit folkbokförd i Sverige sammanhängande i tre år 
före valdagen.



De geografiska valområdena

• Borås Stad är indelad i tre valkretsar, varje valkrets har ett 
antal valdistrikt.

• Sammanlagt har kommunen 80 valdistrikt.

• Varje valdistrikt innebär i praktiken en vallokal.  

• https://karta.boras.se/mycartaserver/emap.html?map=Vallokale
r%202022&north=6400532.334&east=116934.368&res=50.496
1125

https://karta.boras.se/mycartaserver/emap.html?map=Vallokaler%202022&north=6400532.334&east=116934.368&res=50.4961125


Valdistriktsindelning 2022



Att rösta i valet 

• Oftast används kommunens befintliga lokaler och därmed är 
vallokalerna i flera skolor

• Till varje vallokal hör ett antal personer som är röstberättigade

• Antal röstberättigade i Borås är ca 89 500 personer som har 
rösträtt till Kommunfullmäktige samt Regionfullmäktige.

• Valkansliet rekryterar ca 850 röstmottagare i valet



Rösta i en vallokal 
Arbetsmoment under dagen:

• hålla ordning i valsedelställen och bakom valskärmarna

• ta emot och lägga ut valsedlar samt se över ordningen i valsedelställen

• styra eventuell kö

• hjälpa väljare

• ta emot och granska röster

• räkna röster

• återställa vallokalen

• Valhemligheten ska garanteras:
o Väljaren ska själv göra i ordning sin röst.
o Rösten ska göras i ordning i avskildhet.
o Du har tystnadsplikt som röstmottagare.

https://www.youtube.com/watch?v=
EP6PvtEUArI



Olika sätt att rösta 

• Förtidsrösta var som helst i hela landet 

• Rösta från utlandet via ambassad, konsulat

• Brevrösta från utlandet

• Budröstning

• Ambulerande röstmottagning

• Rösta i vallokalen på valdagen



Förtidsröstning 
• Förtidsröstningen börjar alltid 18 dagar innan valdagen

• Förtidsröstning till valet påbörjas från och med 24 augusti till och med 
10 september 2022 på alla förtidsröstningsställen.



Förtidsröstningslokaler

• Kommunen använder sig av neutrala lokaler till 
förtidsröstningen

• De flesta förtidsröstningslokaler är oftast mötesplatser 

• Minst en förtidsröstningslokal ska vara öppen under 
valdagen 

• Förtidsröstningslokalen ska vara fritt från all form av 
politisk propaganda eller religiösa anknytningar m.m.    



Valstugor på Stora torget och Knalleland

• Under ombyggnation 



Förtidsröstningslokaler

• Dalsjöfors: gamla fritidsgården
• Fristad: Skogslids vård- och omsorgsboende
• Göta: Boråshallen, Rotundan 
• Hulta: Hultahuset, mötesplatsen
• Hässleholmen: Hässlehuset, mötesplatsen 
• Knalleland (Valstuga)
• Kristineberg: Kristineberghuset, hemtjänstens tidigare lokaler
• Norrby: Norrbyhuset, mötesplatsen 
• Sandared: Sandgärdskolans aula, enbart helger
• Sjöbo: Sjöboskolan, stora matsalen, enbart helger



Fortsättning förtidsröstningslokaler
• Stadsbiblioteket 
• Stadshuset, enbart öppet på valdagen den 11 september
• Stora torget, valstuga 
• Södra Älvsborgs sjukhus (Östen Engelbrektssons lokal) 
• Viskafors: Viskaforsskolans matsal, enbart helger



Budröstning

• Om väljaren är sjuk, har en funktionsnedsättning 
eller äldre och inte själv kan ta sig till sin vallokal 
eller en röstningslokal. 

• Budröstningskit
• Behövs ett vittne och ett bud, får ej vara samma 

person.
• Väljaren ska själv göra i ordning sin röst.

Vem får vara bud?
• Person över 18 år
• Anhörig eller någon som brukar hjälpa väljaren i 

vardagen.

Vem får vara vittne?
• Person över 18 år.



Ambulerande röstmottagning

För vem? 

• Den som uppfyller krav för budröstning men inte kan göra i ordning sin egen röst, inte har 
tillgång till vittne och, eller bud. 

Hur? 

• Väljare bokar tid för röstmottagning hos kommunen.

• Två röstmottagare åker hem till väljaren enligt överenskommelse och har med sig material för 
att väljaren ska kunna rösta. 
o Därefter transporteras rösten i omslag till en röstningslokal där den ska tas omhand.



Röstkort

• Varje väljare ska ha fått ett röstkort som är obligatoriskt för att 
kunna förtidsrösta

• På varje förtidsröstningsställe ska det finnas möjlighet att skriva 
ut ett så kallat dubblettröstkort

• På valdagen kan väljaren rösta utan att ha röstkortet med sig







Tillgängliga val

• Förarbetet inför valet, fokus på tillgänglighet
• Granskning av vallokaler och förtidsröstningslokaler

• Kontroll av tillgängligheten utomhus samt inne i vallokalen. Fokus på 
dörröppnare, kontroll av hissar samt lättåtkomligt för färdtjänst

• Tillgänglighetsanpassade valskärmar
• Hjälpmedel: förstoringsglas, extra belysning, 

tillgänglighetsdatabasen
• Ambulerande röstmottagning, LSS-boenden och daglig 

verksamhet
• Valnämnden betalar ledsagningen för personer med beviljad 

insats att ta sig till förtidsröstningslokalen/vallokalen
• Utbildning för röstmottagare, inkludera tillgänglighet



Frågor gällande genomförandet av valet?

Vid kontakt 
valnamnden@boras.se 
alternativt 033-358090



Tack!



Sociala omsorgsförvaltningen
Brandskydd



Systematiskt brandskyddsarbete

• Enligt systematiskt arbetsmiljöarbete så genomförs det brand-
skyddsronder under december månad.

• Nämnd- Förvaltningschef- Verksamhetschef

• Brandskyddsansvarig- enhetschef ansvarar för det systematiska 
brandskyddet

• Brandskyddskontrollant- utses av Enhetschef – utför då kontroll av 
brandskyddet efter rutin.



Övningar/utbildning

• På grund av den pandemi som vi levt med i över två år har detta 
arbete inte kunnat genomföras som önskat.

• Personalen skall vart tredje år genomgå en brandutbildning och för ny 
personal är det önskvärt att inom 6 månader ha gått utbildningen. 

• 3 typer av utbildning- Den stora vart 3 år De praktiska momenten 
består av att kursdeltagarna får pröva att släcka olika typer av bränder 
med de vanligaste släckredskapen med en utbildare/instruktör från 
räddningstjänsten.-

• Övning på enhet. 
• Webbutbildning . 



Brand övningar

• Kärragården: Godkänt och kontrollerat brandskydd- helt nytt brand 
och ventilationssystem- inspektion vart annat år

• Sociala omsorgsförvaltningen har ca 45 egna boenden LSS och Sol –
• Gruppbostäder ca 30 stycken- här ser det väldigt olika ut-
• På vissa tränar vi med brukarna sedan länge
• På vissa skall det bokas in brandövningar- men även här kommer det 

att se olika ut- Tex med larm/utan larm- men man kommer att öva 
med brukarna

• På flertalet kommer vi inte att öva med brukarna.



Webbutbildning/brand

• Brandförlopp
• Brandorsaker
• Brandförebyggande åtgärder
• Att larma
• Utrymning
• Brand i kläder
• Handbrandsläckare
• Inomhusbrandposter



Brandskydd

• LFF tillsammans med SÄRF- tillsyn- även här ligger SÄRF efter på 
grund av pandemin- men sociala omsorgsförvaltningen har 
tillsammans med LFF satt en plan som sträcker sig från 2022-2027 och 
detta utifrån en prioriteringslista som sociala omsorgsförvaltningen 
upprättat. 
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Protokoll från styrelsemöte 2.22 i Inkubatorn i Borås AB den 
24 februari 2022 kl. 9.00-11.00 

Plats: Textile Fashion Center Växa 2/Digitalt 

Närvarande:    Frånvarande:

Catrin Wirfalk, V Ordf.   Petter Hedhin     
Sophia Litsne/Digitalt   Jonas Wollin       
Stefan Svahn     Maria Wahlgren 
Erik Bresky 
Anders Glemfelt, Adj    
Annelie Östlund, Adj. 
Stefan Dinér, Adj. 

1. Mötet öppnades  

Catrin Wirfalk öppnade mötet. 

2. Val av protokollförare  

Till protokollförare valdes Annelie Östlund. 

3. Val av justeringsman 

Till justeringsman, jämte ordförande, valdes Stefan Svahn 

4. Fastställande av dagordning  

Dagordningen fastställdes.  

5. Föregående mötesprotokoll och utestående punkter  

Föregående mötesprotokoll gicks igenom utan anmärkning och lades till 
handlingarna. Angående utestående punkter, se nedan och beslutslogg sist i 
protokollet.  

6. VD-rapport  

Hänvisas till distribuerad VD-rapport samt presentation. Områden som diskuterades 
i samband med VD-rapport kan summeras enligt följande 

https://sign.visma.net/sv/document-check/5c74fc22-f6ac-4ba8-bced-e06228592066
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VD-brev 
Borås INK Syateljén/maskinpark skall hyras ut, 
målet är att hitta en hyresgäst med textil 
inriktning & produktionsutvecklingsområden. 
Målet är att öka närvaron i lokalen och skapa fler 
samarbetens områden som gynnar våra 
startupbolag.  
Under 2022 kommer Borås INK samarbeta med 
Bergdalen Damer & Elfsborg Herrar i fotboll för 
att skapa fler nätverk & etablera fler 
ambassadörer.  
Totalt har Borås INK 28 kunder i sin process 
skissa-spika-skala, varav 3 nya kunder i år.  
(Se VD rapport)

Info 

Ekonomi Slutrevision 2021 
Borås INK årsredovisning för 2021 är godkänd av 
EY, deras interna granskningsrapport 
presenterades. Inga avvikelser påvisades, endast 
en rekommendation noterades, som avsåg 
manuella bokföringsordrar som inte kan utföras i 
det nya bokföringssystemet. Rekommendationen 
skall hanteras & åtgärdas under 2022.  
Genomgång av bokslut/årsredovisning 2021 är 
godkänd av styrelsen, underlaget är utskickad för 
vidare e-signering.  

Info 

Beslut 

Status projekt 
Flertal interna projekt & aktiviteter är i gång, 
framtida utlysningar samt ansökningar ses över 
för kommande år. Vår förhoppning är att hitta 
nya samverkansprojekt med andra aktörer.  

NEST Sweden är aktiv i sin digitala plattform 
www.nestsweden.se & sänds live i sociala kanaler. 
Projektet har lockat många intressenter varav en 
av dessa TV4 nyhetsmorgon som kommer att 
presentera projektet live inom kort. All media har 
ökat ansökningarna till NEST. 

Info 

Status personal 
Ny medarbetare har anställts, Mats Ekman börjar 
som affärsutvecklare den 21 mars. Efterlängtad 
resurs som kommer stärka teamet & vår position 
framåt.  

Information 
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7. Kommande möten och teman  

21 april 9-11, Tema: Årsstämma, konferensrum Cotton Plan 2 
9-10 maj, Tema: Vår konferens/Stockholm, 2 dagar, Budgetuppföljning T1 
29 augusti, Tema: Delårsbokslut (16 sep) budget 2023 (23 okt) 
7 november 9-11 Tema: Bolagsstyrningsrapport (KS 30 december)  

2023 
13 januari 2023 9-11 
24 februari 2023 9-11 
21 april 2023 9-11 

8. Övriga frågor  

Områden som diskuterades under övriga frågor kan summeras enligt följande; 

Ämne Information/Beslut 

Styrelsens vår konferens i Sthlm den 9–10 maj är 
inbokad & klar. Agenda inför besöket hos STING 
& EPI center i Sthlm samt Vinnova kommer 
skickas ut inom kort. 
Stefan presenterade en uträkningsmodell för ROI 
som avsåg 2021, styrelsens förslag är att ta med 
kommunalskatten vid en årlig genomgång. 
Miljörapport för Tertial 3 2021 godkändes av 
styrelsen.   
Rättelse ifrån tidigare protokoll 22.1 styrelsens 
godkännande avsåg interkontroll plan 2021 
(”2022”).  
Styrelsen gav förslag om att vid varje möte 
diskutera omvärldsanalys, då förändringsarbeten 
trender & affärsmodeller snabbt förändras.  

Info 

Info 

Beslut 

Beslut 

Förslag 

9. Mötet avslutas 

Ordförande tackade för ett bra möte och avslutade mötet.  

________________  _______________ ______________ 

Catrin Wirfalk  Annelie Östlund   Stefan Svahn 

V Ordförande    Protokollförare   Justeringsman  
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Beslutslogg 

Möte Aktivitet Ansvarig Klart 

20.1 Hållbarhet  Stefan Löpande 

20.2 Internt värderingsarbete  Stefan  Löpande 

20.5 Kundstatus Stefan  Löpande 

21.3 Exit-Kunder/Extern Intervju   Stefan Löpande 

21.3 Avstämning/säkerställa rapportering för den interna 
finansieringen. (Vinnova) 

Stefan Löpande 

21.4 Personal/Status Stefan Löpande 

22.1 ROI mätning, (inkl kommunalskatt) Stefan 1 gg/År  

22.2 Omvärldsanalys Alla Löpande 

22.2 Diskutera Borås INK Framtida finansiering med Borås Regionen Stefan/Anders Kommande 
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Dokument: Protokoll
Sammanträdesdag: 2022-05-13
Tid: 12:30- 15:20
Plats: Kongresshuset, Lokal Franklin

Beslutande:
Roland Andersson (S) Ordförande
Ulrik Nilsson (M) Förste vice ordförande
Dennis Söderberg (MP) andre vice ordförande 
Jessica Eriksson (S)
Magnus Olofsson (S) 
Emil Bertilsson (C)
Carl-Axel Rudd (L)
Nils-Åke Björklund (M)
Stefan Medin (M)
Olle Engström (SD)
Lennart Andreasson (V)

Ersättare:
Magnus Rosén (S)
Erzulina Yngvesson (S)
Martin Neuman (S)
Inge Pettersson (S)
Thomas Roos (M)
Jan Idehed (C)
Linnea Kläth (MP)
Anders Bäck (M)
Per-Jonas Carlsson (KD)
Tomas Brandberg (SD)

Fackliga representanter
Peder Jonsson, Transport §45-§60
Fredrik Wilhelmsson, Vision §45-
§60

Övriga
Magnus Kårestedt, VD §45-§60
Linda Syversen, Ekonomichef
§45-§60
Linda Wilhelmsson, Sekreterare
§45-§60

Styrelsemötet ingick i Styrelsens två strategidagar, 12–13 maj. På dessa dagar 
diskuterade vi:

- Inriktning av framtida fjärrvärmestrategi
- Studiebesök på Haby och Hulta vattenkraftstation
- Riskanalys
- SWOT

Omfattning
§45-§62

§ 45. Formalia

- Närvaro
- Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ulrik Nilsson
- Dagordningen godkändes med nedan ändring och tillägg
  - Styrelseutvärdering (punkt 7) flyttas till sist på agendan och endast styrelsen deltar 
    på denna punkt
  - VD lön, endast styrelsen deltar på denna punkt
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Ekonomi

§ 46. Månadsrapport april

Ekonomichef redogjorde för månadsrapport april
             
Beslut
Styrelsen beslöt

att tagit del av rapporten

§ 47. Prognos Tertial 1

Ekonomichef presenterade det ekonomiska resultatet för tertial 1 2022

Beslut
Styrelsen beslöt

att godkänna informationen
att sända upp densamma till Kommunstyrelsen

§ 48. Uppföljning affärsplan

VD och Ekonomichef gav en uppföljning av affärsplan 2022-2024

Beslut
Styrelsen beslöt

att notera att de tagit del av informationen

§ 49. Uppföljning Projekt

VD redogjorde för de pågående stora projekt som pågår i bolaget

Beslut
Styrelsen beslöt

att notera att de tagit del av informationen

Informationspunkter

§ 50. Nytt vattenverk

VD informerade om projektstatusen Nytt Vattenverk

Beslut
Styrelsen beslöt

att notera att de tagit del av informationen
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Beslutspunkter

§ 51. Granskning av ärendeberedning Borås Stad

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i de kommunala bolagen i Borås Stad. 
Syftet med granskningen var att granska bolagens beredningsprocess inför beslut i 
Kommunfullmäktige och bedöma om processen är ändamålsenlig och förenlig med 
kommunallagens, aktiebolagslagens och andra lagars krav på beredning.
Rapporten från Stadsrevisionen är utsänd till styrelsen med kallelsen

Beslut
Styrelsen beslöt

att notera att de tagit del av rapporten
att presidiet arbetar vidare med rapporten och återrapporterar till styrelsen

§ 52. Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning ska omprövas varje år. Underlag är utsänt med kallelsen, med 
förslag till förändringar i denna

Beslut
Styrelsen beslöt

att godkänna det nya förslaget för styrelsens arbetsordning

§ 53. VD - Instruktion

Instruktionen för verkställande direktör i Borås Energi och Miljö AB ska omprövas varje 
år. Underlag utsänt med kallelsen med förslag till förändringar i denna

Beslut
Styrelsen beslöt

att fastställa instruktionen för verkställande direktör i Borås Energi och Miljö AB

§ 54. Fjärrvärmepris 2023
Underlag är utsänt med kallelsen

Beslut
Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att höja priset för fjärrvärme och fjärrkyla med 
2,5 % fr.o.m. 2023-01-01

att godkänna inom Prisdialogen redovisade prisåtaganden för   fjärrvärmen för 
år 2024 och 2025 på 1–4 % resp. 1–3 % per år. 
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§ 55. Rening släckvatten

Underlag är utsänt med kallelsen

Beslut
Styrelsen beslöt

att delegera till VD att genomföra upphandling och teckna avtal avseende 
Rening av släckvatten

§ 56. Asfaltsarbeten

Underlag är utsänt med kallelsen

Beslut
Styrelsen beslöt

att delegera till VD att genomföra upphandling och teckna avtal avseende 
Asfaltsarbeten

§ 57. Svets och rörmontage

Underlag är utsänt med kallelsen

Beslut
Styrelsen beslöt

att delegera till VD att genomföra upphandling och teckna avtal avseende 
Svets- och rörmontage

§ 58. Representant Riskutskott

I samband med två avgångar behöver nya representanter väljas till riskutskottet. 

Beslut
Styrelsen beslöt

att välja Dennis Söderberg (MP) och Thomas Roos (M) som representanter i
riskutskottet
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§ 59. VD informerar

VD gav styrelsen information om 

- Arbetsmiljö och status miljöhändelser.
- Ägardialog 11 maj, VD gav en återrapportering från mötet
- Statusuppdatering nytt verksamhetstillstånd på Sobacken
- Statusuppdatering gällande samarbetspartner Biogas
- Statusuppdatering Solcellspark
- Bolaget söker ny HR chef
- Statusuppdatering av projekt Sortera mera hemma 
- Statusuppdatering projektet Tillsammans för en bättre arbetsdag
- Information om extern revision
- Redovisade resultatet från medarbetarundersökning

Beslut
Styrelsen beslöt

att notera att de tagit del av informationen

§ 60. Återkoppling Vattenstämman 9–11 maj Stockholm

Martin Neuman gav återkoppling från Vattenstämman.

Beslut
Styrelsen beslöt

att notera att de tagit del av informationen

§ 61. Styrelseutvärdering

Styrelsen tog del av styrelseutvärderingen. 
Endast styrelsen deltog på denna punkt, övriga lämnade mötet.

Beslut
Styrelsen beslöt

att presidiet får i uppgift att återkomma med justeringar av arbetssätt i 
anledning av utvärderingen

§ 62. VD lön

Ordförande rapporterade om löneförhandling med VD.
Endast styrelsen deltog på denna punkt, övriga lämnade mötet.

Beslut
Styrelsen beslöt
att rapporten godkändes
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Vid protokollet

Linda Wilhelmsson, sekreterare

Justeras (digitalt)

Roland Andersson Ulrik Nilsson
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Månadsrapport april 2022
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Bolagssummering april
Vi har haft en bra månad i stort när det gäller våra leveranser. Högre leveransvolymer än budget 
både på fjärrvärme och el. Även höga elpriser på marknaden gav ett bra ekonomiskt utfall för 
månaden.  

En större driftstörning har vi haft av leverans av fjärrvärme. Pumpningen av fjärrvärme ut till 
Dalsjöfors fungerade inte under ett par timmar på Valborgsmässoafton. En säkerhetsventil 
behövde bytas innan leveransen kom i gång igen. 

Ett antal större fjärrvärmeavtal har inkommit under månaden. Dock finns det signaler på att en 
del nybyggnationer skjuts på i tiden. Kan bero på oroligheterna i världen och högre nivåer på 
räntor som är i sikte. 

Under maj kommer det årliga revisionsstoppet på Ryaverket och detta arbete har planerats under 
månaden. Ledningsarbetet på Torggatan är i full gång och vi byter både gamla fjärrvärme- och VA-
ledningar. 

Reinvesteringen av tuben i vattenkraftstationen i Haby har inletts. Ett omfattande arbete som 
även innebär en sänkning av vattennivån i intilliggande sjöar. Arbetet förväntas vara klart i 
augusti/september. 

Internt har vi arbetat med att analysera ekonomin hittills under året och en prognos kommer 
lämnas till ägaren under inledningen på maj. 
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Kommersiell verksamhet
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Resultat månaden (mnkr)

Intäkter Kostnader 

Högre fjärrvärmeintäkter (kallare än normalår). Högre elintäkter pga att BEM producerat nästan 100% mer än budget vilket 
slår mycket till följd av rådande elpriser. Intäkter för Deponi och verksamhetsavfall lägre än budget då flera leveranser varit 
lägre än beräknat eller uteblivit.

På kostnadssidan, högre fliskostnader beror främst på att man eldat mer för att öka elproduktionen pga gynnsamma elpriser. 
Ökade energikostnader mot budget pga fortsatt höga elpriser. Driftentreprenader avviker negativt främst vad det gäller ökade 
transportkostnader. 

Resultatet för kommersiell verksamhet 12,2 mnkr, en positiv avvikelse mot budget på 11,2 mnkr.
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Resultat ackumulerat (mnkr)

Intäkter Kostnader 

Lägre fjärrvärmeintäkter (varmare än normalår) men högre elintäkter pga fortsatt höga elpriser och löpande arbete med att 
optimera försäljningen av el. *
Verksamhetsavfall lägre än budget då flera leveranser varit lägre än beräknat eller uteblivit. Deponiintäkter lägre än budget
men intäkter högre än budget på biogas, rejekt och hushållsavfall.

Bränslekostnaderna avviker negativt främst pga den ökade elproduktionen samt lägre kostnader på driftentreprenader främst 
pga lägre deponiskatt. Energikostnaderna högre än budgeterat pga höga priser.

Resultatet för kommersiella verksamheter ackumulerat 110,8 mnkr, en positiv avvikelse mot budget på 34,0 mnkr.

*se mera info om elhandel sid 12-15
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Resultat Ackumulerat (mnkr)
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Taxefinansierad verksamhet
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Resultat månaden (mnkr)

Intäkter Kostnader 

Inga stora differenser på varken intäktssidan eller kostnadssidan total på månaden.
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Resultat ackumulerat (mnkr)

Intäkter Kostnader 

VA’s intäkter lägre främst på de rörliga intäkterna. En del beror på att budget ligger rakt fördelad under året samt utbyten av 
vattenmätare då slutavläsning sker vilket kan avvika mot beräknad volym. 

Lägre driftentreprenader, mindre antal rörbrott och läckor samt att beläggningsarbetena för året inte kommit igång. Högre 
påskostnader. Personalkostnader och avskrivningar avviker positivt beroende på periodiseringseffekt. 

Resultatet för taxefinansierad verksamhet ackumulerat -1,9 mnkr, en negativ avvikelse mot budget på -2,2 mnkr.
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Resultat Ackumulerat (mnkr)

0,3

-1,9-1,1

VABudget Kommunalt 

avfall

Utfall

-1,1

-2,2

För detaljerad information per område se bilder längre ner i dokumentet.
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Bolaget gemensamt
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Resultat uppdelat per område

Resultat mnkr 2022
Års-budget 

2022

Ackat Budget 

april

Ackat Resultat 

april

Avvikelse 

Resultat/Budget

Biogas -18,2 -6,1 -4,2 1,9

Energi 51,6 75,6 99,3 23,7

Vattenkraft 9,1 6,2 10,3 4,1

Återvinning 17,1 5,2 8,4 3,2

Energitjänster 1,5 0,4 2,2 1,8

Övriga avdelningar - summa -5,2 -4,5 -5,2 -0,7

Resultat Kommersiella 56,0 76,8 110,8 34,0

Kommunalt avfall -13,8 -5,2 -6,3 -1,1

VA 18,6 5,4 4,3 -1,1

Resultat Taxefinansierade 4,9 0,3 -1,9 -2,2

Totalt BEM 60,8 77,0 108,8 31,8
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Budget och resultat totala BEM 2022 per månad (mnkr)
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Resultatpåverkan elhandel – april 2022

▪ Nettointäkt elportfölj, april 2022: +19,1 mnkr

Notering: Bedömd effekt av ökade bränslekostnader p.g.a. högre kraftvärmeproduktion (+12,5 GWh) 

uppgår till ca -2,5 mnkr, dvs nettointäkt el inkl. bränsleeffekt uppgår till ca +16,6 mnkr.
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Resultatpåverkan elhandel – ack. 2022

▪ Nettointäkt elportfölj, ack. 2022: +45,2 mnkr

Notering: Bedömd effekt av ökade bränslekostnader p.g.a. högre kraftvärmeproduktion (+14,2 GWh) 

uppgår till ca -2,8 mnkr, dvs nettointäkt el inkl. bränsleeffekt uppgår till ca +42,4 mnkr.

Intäkter för el bidrar med +47,3 mnkr
Kostnader för el bidrar med -2,1 mnkr
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Sammanfattning elhandel

▪ El – fortsatt höga och volatila priser, naturgaspriser fortsatt på mycket höga nivåer

– Extrema elpriser och stora prisområdesskillnader bidrar till ökade finansiella risker

▪ Utsläppsrätter/EUA – priserna på höga nivåer, omkring 80-90 EUR/ton

▪ GoO / elcertifikat – priser GoO omkring 2 EUR/MWh, mycket låga elcertifikatspriser

▪ Nettointäkt elhandelsportfölj, april 2022: +19,1 mnkr jmf budget (+16,6 mnkr inkl. bränsle)

▪ Nettointäkt elhandelsportfölj, ack. 2022: +45,2 mnkr jmf budget (+42,4 mnkr inkl. bränsle)

▪ Snittintäkt producerad el, ack. 2022: 783 SEK/MWh (+59 % jmf mot budget 492 SEK/MWh)

▪ Prissäkringsgrad el år 2022 / 2023 (SYS): 94 % / 79 % (andel av budgeterad nettoprod.)
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Nettoproduktion el, utfall ack. 2022

▪ Utfall nettoproduktion under månaden: 21,8 GWh jämfört med budget 9,8 GWh

→ Nettoproduktionen av el var ca 12,1 GWh högre än budgeterat (+120 %)

▪ Ackumulerad avvikelse nettoproduktion el under 2022: +15,7 GWh

▪ Notering: Prissäkringar under Q4 2022 planeras att viktas om så snart även dec-kontrakt kan handlas.
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BESLUTSFÖRSLAG Rening av släckvatten  
 

STYRELSEMÖTE  13 maj 2022 
 

 

 
Upphandling – Rening av släckvatten; Diarienr.BEM-2021-814 

   

Bakgrund: 

Borås Energi och Miljö AB (”BEM”) avser att upphandla ramavtal gällande 

Rening av släckvatten. 

Upphandlingen omfattar rening av PFAS-förorenat släckvatten, också 

innehållande partiklar, metaller samt oljeprodukter med hjälp av en eller flera 

mobila reningsanläggningar. 

 

Beställare:  

AO Insamling och återvinning 

Avtalstid: 

Avtalstid är 1+1 år. 

 

Upphandlingskategori: 

Kategori E. 

 

Anbudsförfrågan: 

Anbudsförfrågan går ut som annons i Mercell TendSign.  

 

Utvärderingsgrunder för prövning av anbud: 

BEM har för avsikt att anta de anbud som, sedan skallkraven har uppfyllts, är 

ekonomisk mest fördelaktiga med avseende på pris enligt 15 kap. 1 § LUF. 

 

 

Med stöd av ovanstående föreslås styrelsen för Borås Energi och Miljö AB 

besluta; 

 

att  delegera till VD att genomföra upphandling och teckna avtal 

avseende Rening av släckvatten. 
 

BORÅS ENERGI och MILJÖ AB 

 

 

 

Magnus Kårestedt 

VD 
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BESLUTSFÖRSLAG Asfaltsarbeten 

 

STYRELSEMÖTE  13 maj 2022 
 

 

Upphandling – Asfaltsarbeten, Diarienr.BEM-2022-172 
   

Bakgrund: 

Borås Energi och Miljö AB (”BEM”) avser att upphandla ramavtal gällande 

Asfaltsarbeten från extern leverantör. 

Uppdraget omfattar nybeläggningar av asfalt inklusive underarbete samt 

justeringsarbeten, underhåll och reparation av beläggningar på Beställarens 

anläggningar och ytor 

Syftet är att teckna ramavtal med en (1) leverantör. 

  

Beställare:  

Underhåll 

 

Avtalstid: 

Avtalstiden är 1 år med option om 2+2 års förlängning. 

 

Upphandlingskategori: 

Kategori D. 

 

Anbudsförfrågan: 

Anbudsförfrågan går ut som annons i Mercell TendSign.  

 

 

Utvärderingsgrunder för prövning av anbud: 

BEM har för avsikt att anta de anbud som, sedan skallkraven har uppfyllts, är 

ekonomisk mest fördelaktiga med avseende på pris enligt 15 kap. 1 § LUF. 

 

 

Med stöd av ovanstående föreslås styrelsen för Borås Energi och Miljö AB 

besluta; 

 

att  delegera till VD att genomföra upphandling och teckna avtal 

avseende Asfaltsarbeten. 

 
 

BORÅS ENERGI och MILJÖ AB 

 

 

__________________________ 

Magnus Kårestedt 

VD 
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BESLUTSFÖRSLAG Svets- och rörmontage  
 

STYRELSEMÖTE  13 maj 2022 
 

 

 
Upphandling – Svets- och rörmontage för fjärrvärme och 

                         fjärrkyla ledningar  
  

 

Bakgrund: 

Borås Energi och Miljö AB (”BEM”) avser att upphandla ramavtal gällande 

Svets- och rörmontage för fjärrvärme och fjärrkyla ledningar. 

 

Beställare:  

Projekt 

 

Avtalstid: 

Avtalstid är två (2) år med option om förlängning på fyra (4) år, och då med 

1 (ett) år i taget. 

Upphandlingskategori: 

Kategori B. 

 

Anbudsförfrågan: 

Anbudsförfrågan går ut som annons i Mercell TendSign.  

 

Utvärderingsgrunder för prövning av anbud: 

BEM har för avsikt att anta de anbud som, sedan skallkraven har uppfyllts, är 

ekonomisk mest fördelaktiga med avseende på pris enligt 15 kap. 1 § LUF. 

 

 

Med stöd av ovanstående föreslås styrelsen för Borås Energi och Miljö AB 

besluta; 

 

att  delegera till VD att genomföra upphandling och teckna avtal 

avseende Svets- och rörmontage. 

 

 

BORÅS ENERGI och MILJÖ AB 

 

 

 

Magnus Kårestedt 

VD 
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Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 67 Dnr LFN 2022-000041.1.3.1 

Rapport om byggprojekt 2022-05-17 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna och 
översända densamma som information till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Rapport om byggprojekt redovisas återkommande vid 
Lokalförsörjningsnämndens sammanträde. 

Beslutsunderlag 

1. Rapport om byggprojekt 
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Ny skola Gässlösa, Fredriksborgskolan 
Nybyggnad av F-9 skola inkl. grundsärskola och kommunikationsklass. Preliminär produktionsstart maj 2022 

med färdigställande juni 2024. Bygghandlingsprojektering pågår. Tilläggsbeställning för FAS 2 är gjord. Tekniskt 
samråd har hållits med byggnadsinspektör och startbesked för mark och färdig bottenplatta har getts. 

Produktionsstart 2 maj.  

 

   

Myråsskolan om-/tillbyggnad  

Färdigställande sommaren 2023. Bortforsling av de förhyrda modulerna är klart. Rivning pågår i etapp 2. 

 

   

Sörmarkslidens LSS 
Nybyggnad 6 lägenheter. Produktionsstart februari 2022 med färdigställande februari 2023. Kantbalk är 

färdigställd och isolering av platta pågår.  
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Stinebackens förskola 
Nybyggnad av förskola. Produktionsstart december 2021 med färdigställande januari 2023. Produktion pågår 

med gjutning av plattan v.12 och stomresning v.13-20. 

 

  

Byttorpskolan om- och tillbyggnad 
Utökad elevkapacitet från 275 till 567 elever. Produktionsstart oktober 2019 med färdigställande december 

2022. Nu pågår den stora ombyggnadsetappen av hus A (befintlig skola). Invändigt arbete av alla yrkesgrupper 
pågår, samt finplanering av utemiljön. Förbesiktningar samt provningar utförs under maj månad. Slutbesiktning 

av nuvarande etapp sker 17 juni.  

 

 
Fullmäktigesalen ombyggnad 

Modernisering och uppfräschning av befintlig sal. Produktionsstart mars 2022 med preliminär färdigställande 
under september 2022. Återuppbyggnad av scentak, ny ventilation och målning pågår.   
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Guttasjön om- och tillbyggnad  
Till- och ombyggnad för att skapa tre funktioner: sanering ”Friska brandmän”, bättre matsal/kök, fler 

arbetsplatser. Produktionsstart oktober 2021 med färdigställande juni 2022. Invändiga väggar är klara. 
Färdigställande för friska brandmän, invändiga installationer i sin slutfas, kompletteringar pågår. Utvändig mark 

påbörjas under maj månad. 

 

 

Strandvägens förskola, Sandared 
Nybyggnad av förskola med 120 platser. Byggstart mars 2021 med färdigställande maj 2022. Kompletteringar 
inför slutbesiktning. Funktionsprovningar av RISE utförs under V. 17-18. Diverse tekniska genomgångar med 

verksamhetspersonal utförs samt avprovning av brandlarm. Tidplanen ligger i fas och slutbesiktning och 
slutsamråd med byggnadsinspektör utförs 2022-05-18. Verksamheten övertar byggnaden 2022-06-01.   
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Johannelundsgatan SoL  
Nybyggnad 20 lägenheter. Bygglovsansökan inskickad på tidigare föreslagen utformning efter samråd med 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Bygglovet beviljat och anbudsförfrågan utskickad. Byggstart möjlig efter 

sommaren 2022. 

 

Kristinegränd vård- och omsorgsboende 
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende med 90 platser. Preliminär produktionsstart mars 2023 med 

färdigställande januari 2025. Ramprojekteringen pågår. Bygglov ska skickas in i slutet av april.  

 

Särlaskolan ombyggnad 7-9 
Till- och ombyggnation med utökning till ca 600 elever i årskurs 7-9. Preliminär produktionsstart augusti 2022 

med färdigställande våren 2025. Bygglov beviljat. Bygghandlingsprojektering pågår. Provisorier och tidiga 
arbeten planeras. Riktkostnadskalkyl presenterad. Produktionsplanering samt evakueringsplanering pågår. 
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Ny ishall 
Nybyggnad av ishall med två isytor på fastigheten Kilsund 4. Preliminär produktionsstart december 2022 med 

färdigställande april 2024. LFF leder projektering fram till färdigt förfrågningsunderlag. Bygglov sökt. 
Projektering pågår till juni. 

 

Björkbo LSS 
Nybyggnad av 6 st. lägenheter med inriktning autism i Skalle, Fristad. Preliminär produktionsstart oktober 2022 

med färdigställande juli 2023. Bygglovshandlingar är under framtagande och ramprojektering pågår. 

 

Rydsvägen LSS 
Nybyggnad av 5 st lägenheter med inriktningen autism. Preliminär produktionsstart maj 2022 med 

färdigställande april 2023. Bygglov överklagat och Länsstyrelsen har beslutat avslå överklagan. Bygglov 
överklagat till Mark- och miljödomstolen. Ännu inget besked om överklagandet. 
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Skogslid LSS 
Ombyggnad av befintlig hyrd lokal till 5 st lägenheter äldreboende för LSS-boende samt till 6 st lägenheter 

korttidsboende SoL-boende . Projektering pågår. FFU skickas ut för upphandling av entreprenör i början av juni. 

 

Vinkelvägens förskola (Äventyrets förskola) 
Nybyggnation av förskola för 120 barn på Vinkelvägen i Sparsör. Preliminär produktionsstart slutet av 2022 

med preliminär färdigställande feb 2024. Projektering pågår. 

 

Brämhults IP tillbyggnad  
Tillbyggnad av föreningslokalen för större möteslokal och kansli. Preliminär produktionsstart nov 2022 med 

preliminärt färdigställande april 2023. Projektering pågår.  
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Förstudier 
Bäckängsgymnasiet campus (fd Bäckängsgymnasiet utökat lokalbehov) 
Förstudie påbörjas: januari 2022 
Färdigställd förstudie: juni 2022  

Sven Eriksongymnasiet utökade lokaler 
Förstudie påbörjas: januari 2022 
Färdigställd förstudie: april 2022 

Erikslundskolan ombyggnad 
Förstudie påbörjas: --- 
Färdigställd förstudie: klar 
Ursprunglig inriktning var energieffektivisering. Uppdraget kompletterat av verksamheten och med 
omfattning. Detaljplaneändring pågår.  
 

Aplaredskolan, utökning förskola 
Förstudie påbörjas: februari 2022 
Färdigställd förstudie: juni 2022 

Ny idrottshall Boda 
Förstudie påbörjas: ---  
Färdigställd förstudie: klar 
Detaljplanearbete pågår.  

Boråshallen ombyggnad etapp 2 (tillgänglighet) 
Förstudie påbörjas: februari 2022 
Färdigställd förstudie: juni 2022 

Åsahagsvägens LSS 
Förstudie påbörjas: maj 2022 
Färdigställd förstudie: juni 2022 

Gårda LSS 
Förstudie påbörjas: maj 2022 
Färdigställd förstudie: augusti 2022 
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Datum 

2022-05-16 
  

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Styrelsemöte 

Datum 2022-05-16 

Tid 17,00 – 19,40 

Plats Bryggaregatan 19-21 

Närvarande ledamöter Sarah Ali (S), ordf  
  Daniel Swedengren (KD) 
  Kent Gustavsson (S)    
  Annette Bjernhagen (S)                    
                                       Micael Johansson (L)                              
                                        Magnus Andersson (SD)          

Närvarande suppleanter Keijo Luomala (S)  
  Helena Ruderfors (C)  
                                          Kjell Hjalmarsson (MP)   
                                         Lars Andrén (M)                 
                                         Rebecca-Pandora Friedman (KD) 
  Sam Siavashee (SD)  

Övriga närvarande Birgitta Neugebauer, VD 
  Carina Claesson, Ekonomichef 
  Sara Wingren, Ekonomichef 
§ 36 17:15 – 18:15 Andreas Ekelund, Revisionschef Revisionskontoret 
  Stefan Sjöblom, Revisor Revisionskontoret 

Lennart Gabre, Lekmannarevisor 
  Hans Gavin, Revisor Ernst & Young 
 

§32 Inledning  

Ordförande Sarah Ali hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§33 Närvaro 

Frånvarande ledamot Christian Ekström ersätts av Lars Andrén. Frånvarande 

suppleant var Alison Lind.  

§34 Justering 

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Magnus Andersson. 
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§35 Föregående mötes protokoll 

Inget fanns angående föregående mötes protokoll. 

Styrelsen beslutade 

- att lägga föregående mötes protokoll till handlingarna. 

§36 Information från Stadsrevisionen 

Stadsrevisionen besökte bolagsstyrelsen och informerade om sitt arbetssätt, 

tillsammans med en extern revisor från Ernst & Young. Fokus lades på 

revisorernas uppdrag gentemot VD:s och styrelsens ansvar. Information 

lämnades även om lekmannarevisionens arbete.  

Styrelsen beslutade  

- att lägga informationen från Stadsrevisionen till handlingarna. 

§37 Verksamhet och personal 

Birgitta Neugebauer informerade bland annat om kartläggning av skyddsrum i 

staden. För bolaget innebär detta arbete med skyddsrummet i Nybron där 

bolaget är fastighetsägare.  

Digitala skyltar som visar antal lediga platser i bolagets parkeringshus sitter nu 

uppe, med unik skyltning för tillgängliga laddplatser.  

Information lämnades om avtalsuppföljning, avslutade direktupphandlingar 

samt kommande viktiga upphandlingar och avtal för bolaget.  

VD informerade även om personalförändringar med nyanställd 

fastighetstekniker på Fastighetsavdelningen. En p-värdstjänst är vakant men 

täcks upp med hjälp av timvikarie tillsvidare.  

Styrelsen beslutade  

- att lägga informationen angående verksamhet och personal till 

handlingarna. 

§38 Ekonomi – resultat T1 och prognos 

Sara Wingren redogjorde för resultatet för tertial 1. Intäkterna har ökat jämfört 

mot budget för alla intäktsslag. Kostnaderna ligger i paritet med budget. Förslag 

till prognos för året är 8,9 mnkr mot budgeterat 7,3 mnkr.  

Styrelsen beslutade  

- att anta resultatet för tertial 1 och förslag till prognos. 

§39 Externa frågor 

Birgitta Neugebauer informerade om två externa frågor som inkommit till 

bolaget, dels en skrivelse om parkering i kvarteret Hugin samt en begäran om 

utlämning av uppgifter.  

Styrelsen beslutade  

- att lägga informationen angående externa frågor till handlingarna. 
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§40 Pluppsamtal 

Birgitta Neugebauer och Daniel Swedengren informerade om planerings-och 

uppföljningssamtalet med Borås Stadshus AB den 11 maj. Ägaren bad om 

redovisning av status parkeringsledning, projekt Makrillen samt strategi för att 

uppnå konkurrensmässiga priser.   

Styrelsen beslutade  

- att lägga informationen angående pluppsamtal till handlingarna. 

§41 Remissvar Trafikprogram 

Förslag till remissvar är utskickat.  

Styrelsen beslutade  

- att anta förslag till remissvar Trafikprogram. 

§42 Inriktningsbeslut parkeringsanläggning 

Birgitta Neugebauer informerar om att Kanico har tagit kontakt för att 

samplanera en framtida parkeringsanläggning. Förslaget innebär att VD får i 

uppdrag att fortsätta dialogen med Kanico som fastighetsägare och hitta en 

affärsmodell i att hyra/driva/arrendera parkeringsanläggningen.  

Styrelsen beslutade  

- att anta förslag till inriktningsbeslut för parkeringsanläggning. 

§43 Status projekt Makrillen 

Bygglovet har vunnit laga kraft och investeringen godkändes i KS den 21 

februari samt KF den 24 mars. En ansökan om förlängning av 

markanvisningsavtalet till 2023-06-30 är inlämnad. Överklagan mot 

Länsstyrelsens beslut kring träd är inlämnad. Ingen ny information sedan 

föregående möte.   

Styrelsen beslutade  

- att lägga informationen angående Makrillen till handlingarna. 

§44 Framtida parkeringsanläggningar 

Birgitta Neugebauer informerade om pågående detaljplanearbeten, bland annat 

Horngäddan, Norsen och Magasinsgatan. 

Styrelsen beslutade  

- att lägga informationen angående framtida parkeringsanläggningar till 

handlingarna. 
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§45 Status rekryteringsprocess ny VD 

Ordförande Sarah Ali och Daniel Swedengren informerade om 

rekryteringsprocessen och presenterade en kandidat.  

Styrelsen beslutade  

- att lägga informationen angående rekryteringsprocess ny VD till 

handlingarna. 

§46 Beslut om anställning av ny VD 

Styrelsen beslutade  

- att anställa Hanna Munde som ny VD för Borås kommuns Parkerings 

AB. 

§47 Övriga frågor 

Avtackning för ekonomichef Carina Claesson den 14 juni kl 15,00-17,00.  

Information om att nästa mötes handlingar enbart kommer publiceras i 

Styrelseportalen (ej via e-post).  

Styrelsen beslutade  

- att lägga informationen till handlingarna.  

§48 Nästa möte 

Nästa möte är inplanerat till 13 juni, i dagsläget finns inga punkter.  

Styrelsen beslutade  

- att ställa in styrelsemötet 13 juni och att nästa möte blir 12 september 

istället.  

§49 Avslutning 

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Underskrift 

Sekreterare Ordförande 
Underskrift Underskrift 

  

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Sara Wingren Sarah Ali 

 
Justerare 
Underskrift 

 

Namnförtydligande 

Magnus Andersson 
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Från: Borås Stad 
Skickat: den 24 maj 2022 13:54 
Till: Andreas Ekelund; Andreas Exner; Anna Svalander; Annette Persson Carlson; 

Evelina Pirs; Helena Ruderfors; Kerstin Hermansson; Kommunstyrelsen 
Diarium; Louise Mattus Streiby; Magnus Widén; Mats Tolfsson; Niklas 
Arvidsson; Susanne Bladh; Svante Stomberg; Tom Andersson; Ulf Olsson; Ylva 
Lengberg 

Ämne: VB: Protokoll Styrelsemöte 220516 
Bifogade filer: 20220516 Protokoll.pdf 
 

 
 

Från: Sara Wingren <sara.wingren@boras.se>  
Skickat: den 24 maj 2022 13:47 
Till: Borås Stad <boras.stad@boras.se> 
Ämne: Protokoll Styrelsemöte 220516 
 
Hej, 
Bifogat finner ni underskrivet protokoll för Borås kommuns Parkerings AB. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Sara Wingren 
Ekonomichef 
Borås kommuns Parkerings AB 
sara.wingren@boras.se 
0721-600 682 

 
 

mailto:sara.wingren@boras.se


Postadress 
Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Stadshuset 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vx

Centrala pensionärsrådet 

PROTOKOLL 
Sida 
1(3) 

Datum 
2022-05-05 

Centrala pensionärsrådet 
Datum 2022-05-05 
Tid 9.30-12.00 
Plats Kommunstyrelsens stora sessionssal, Stadshuset / Teams 
Deltagare

§ 15 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.

§ 16 Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare utses Lotta Löfgren Hjelm. Protokollet lämnas i
Stadshusets reception för justering.

Rune Johansson 
Niklas Arvidsson 
Kaarina Larsson 
Jerry Hagberg 
Birgitta Kristiansson 
Lotta Löfgren-Hjelm 
Birgitta Snygg 
Lars Lyborg 
Ninni Dyberg 
Inga-Lill Johansson 
Kent Gustavsson 
Monica Johansson 
Kerstin Sylvan 
Johan Wikander 

Mikael Barsk, § 18 
Michael Johansson, § 18 
Anna Enochsson, § 19 
Jacob Ingvarsson, § 19 
Cecilia Bothin, § 25 Ulla-
Karin Aldenman, § 25 
Gull-Britt Byhlin 
Maria Hallman 
Melissa Lennartsson 

PRO, vice ordförande 
Kommunstyrelsen 
PRO, ledamot 
SKPF, ledamot 
SKPF, ledamot 
FAS, ledamot 
SPF, ledamot 
SPF, ledamot 
PRO, ersättare 
PRO, ersättare 
SPF, ersättare 
SPF, ersättare 
SKPF, ersättare 
Kommunstyrelsen, ersättare 

Tekniska förvaltningen 
Tekniska förvaltningen 
Valkansliet 
Valkansliet 
Vård- och äldreförvaltningen 
Centrum för kunskap och säkerhet 
RPG 
Stadsledningskansliet 
Stadsledningskansliet 
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§ 17 Föregående mötesprotokoll
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 18 Cykelbanor
Mikael Barsk och Michael Johansson från Tekniska förvaltningen informerar 
om fastighetsägarnas ansvar för gång- och cykelbanor. Fastighetsägaren är själv 
ansvarig för gångområdet utanför fastigheten. Tekniska förvaltningen har gjort 
ett utskick till fastighetsägarna gällande ansvar för skötsel året runt. Information 
finns även på boras.se. Det åligger dock inte kommunen att informera om detta 
eller säkerställa att det efterföljs.

Häckar får inte växa ut över gångbanan. Förvaltningen har en vägvakt som 
bland annat ser till att detta följs. 

Förvaltningen arbetar just nu med att förtydliga markeringar vid separerade 
gång- och cykelbanor som försvunnit efter vintern.  

Även anpassning av bushållsplatser för längre bussar är ett pågående arbete i 
samråd med Västtrafik. 

Parkering av elsparkcyklar kan inte påverkas av kommunen enligt gällande 
lagstiftning. Kommunen vidarebefordrar dock synpunkter om felparkeringar till 
leverantörerna dagligen.  

§ 19 Information om valet
Anna Enochsson och Jacob Ingvarsson från valkansliet informerar om
valgenomförandet och de tillgänglighetsanpassningar som görs i samband med
valet i år, se bifogad presentation.

Synpunkt framförs om att den information som ges bör anpassas för 
målgruppen.  

§ 20 Redovisning av Hälsoenkäten
Punkten utgår på grund av tidsbrist. Diskussion kring hälsoenkäten flyttas till
höstens sammanträden. Hälsoenkäten kommer att presenteras för alla som vill
delta i staden vid tillfälle.

§ 21 Äldreombudets rapport
Rapporten bifogas protokollet.

§ 22 Representant till revideringen av rådets reglemente
Ett möte bokas tisdagen den 24 maj kl. 10.00-12.00 för att utse en representant.

§ 23 Presentation av enkäten Uppföljning av rådens arbete inför
revidering av rådens reglementen 

Maria Hallman presenterar det preliminära resultatet av enkäten. Åsikterna 
kring rådens måluppfyllelse är blandade. Ett fullständigt resultat kommer att 
presenteras längre fram och råden kommer då att få ta del av statistiken. 
Arbetsgruppen har tillgång till alla svar.  
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Synpunkt framförs om att nomineringsrutiner bör ingå i reglementet. 

§ 24 Förebyggande information
Arbetsgruppen har sammanställt en skrivelse om medel till anställning av
projektledare för arbetet med seniormässan. Skrivelsen har lämnats till Ylva
Lengberg.

§ 25 Brand i hemmet, hälsosamma scheman, fast
omsorgskontakt 

Ulla-Karin Aldenman, Centrum för kunskap och säkerhet, går igenom vad som 
gäller för brandskydd.  

Lagen om skydd om olyckor säger att den enskilde ansvarar för sitt brandskydd. 
Kommunen har inget ansvar för brandskydd hos privatpersoner. Det har 
diskuterats om kommunen kan ta mer ansvar men än så länge finns ingen 
process eller beslut kring detta. Istället arbetar man för att den enskilde ska se 
till att denne har ett gott brandskydd. Om hemtjänsten uppmärksammar att 
brandskydd saknas kan kontakt tas med anhöriga. Hemtjänsten har även i vissa 
fall köpt in brandfiltar. Samtliga anställda går en brandutbildning.  

Länk till MSB:s broschyr om brandskydd: 
https://rib.msb.se/filer/pdf/27596.pdf  

Cecilia Bothin, verksamhetschef för hemtjänst, presenterar rutiner kring 
hälsosamma scheman och fast omsorgskontakt. Det har gjorts en utökning av 
grundbemanningen i hemtjänstgrupperna för att täcka all egen frånvaro. Utöver 
detta finns även en intern bemanningspool och timvikarier att tillgå. En fast 
omsorgskontakt ska tillgodose den enskildes behov av trygghet, kontinuitet 
individanpassad omsorg och samordning. Presentationen bifogas protokollet.  

§ 26 Övriga frågor
Rådet framför en synpunkt gällande det planerade trygghetsboendet i
Regementsstaden. Detta är inte en bra plats för ett trygghetsboende då det inte
finns närhet till service, affärer m.m.

Den skrivelse som rådet skickade till Västtrafik 2019 har inte besvarats. Maria 
Hallman kommer att skicka skrivelsen direkt till VD:n istället. 

§ 27 Nästa möte
Nästa möte hålls den 6 oktober.

Underskrift 
Vice ordförande Protokolljusterare 
Underskrift Underskrift 

Namnförtydligande Namnförtydligande 
Rune Johansson Lotta Löfgren Hjelm 

https://rib.msb.se/filer/pdf/27596.pdf


Valet 2022 

Med fokus på tillgänglighet



Allmänna val (RKR)  
söndagen den 11 september 
2022
Ett val som sker vart fjärde år. 

Nästa val infaller 2026.



Valnämndens ansvarsområden

• Allmänna val vart 
4:e år

• EU-val vart 5:e år
• Vid behov 

extraval eller 
omval

• Valnämnden 
ansvarar för 
folkomröstningar



Rösträtt   

Du har rösträtt till riksdagen om du: 

• är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i 
Sverige

• fyller 18 senast på valdagen

(svenska medborgare som utvandrat måste ha varit 
folkbokförd i Sverige för att få rösta i riksdagsvalet)



Rösträtt

Du har rösträtt till kommun- och 
regionfullmäktige om du:

• är 18 år senast på valdagen, 
• är svensk medborgare, medborgare i ett annat EU-land, Island eller 

Norge och folkbokförd i kommunen och regionen, eller
• är medborgare i ett annat land som är folkbokförd i kommunen och 

regionen och ha varit folkbokförd i Sverige sammanhängande i tre år 
före valdagen.



De geografiska valområdena

• Borås Stad är indelad i tre valkretsar, varje valkrets har ett 
antal valdistrikt.

• Sammanlagt har kommunen 80 valdistrikt.

• Varje valdistrikt innebär i praktiken en vallokal.  

• https://karta.boras.se/mycartaserver/emap.html?map=Vallokale
r%202022&north=6400532.334&east=116934.368&res=50.496
1125

https://karta.boras.se/mycartaserver/emap.html?map=Vallokaler%202022&north=6400532.334&east=116934.368&res=50.4961125


Valdistriktsindelning 2022



Att rösta i valet 

• Oftast används kommunens befintliga lokaler och därmed är 
vallokalerna i flera skolor

• Till varje vallokal hör ett antal personer som är röstberättigade

• Antal röstberättigade i Borås är ca 89 500 personer som har 
rösträtt till Kommunfullmäktige samt Regionfullmäktige.

• Valkansliet rekryterar ca 850 röstmottagare i valet



Rösta i en vallokal 
Arbetsmoment under dagen:

• hålla ordning i valsedelställen och bakom valskärmarna

• ta emot och lägga ut valsedlar samt se över ordningen i valsedelställen

• styra eventuell kö

• hjälpa väljare

• ta emot och granska röster

• räkna röster

• återställa vallokalen

• Valhemligheten ska garanteras:
o Väljaren ska själv göra i ordning sin röst.
o Rösten ska göras i ordning i avskildhet.
o Du har tystnadsplikt som röstmottagare.

https://www.youtube.com/watch?v=
EP6PvtEUArI



Olika sätt att rösta 

• Förtidsrösta var som helst i hela landet 

• Rösta från utlandet via ambassad, konsulat

• Brevrösta från utlandet

• Budröstning

• Ambulerande röstmottagning

• Rösta i vallokalen på valdagen



Förtidsröstning 
• Förtidsröstningen börjar alltid 18 dagar innan valdagen

• Förtidsröstning till valet påbörjas från och med 24 augusti till och med 
10 september 2022 på alla förtidsröstningsställen.



Förtidsröstningslokaler

• Kommunen använder sig av neutrala lokaler till 
förtidsröstningen

• De flesta förtidsröstningslokaler är oftast mötesplatser 

• Minst en förtidsröstningslokal ska vara öppen under 
valdagen 

• Förtidsröstningslokalen ska vara fritt från all form av 
politisk propaganda eller religiösa anknytningar m.m.    



Valstugor på Stora torget och Knalleland

• Under ombyggnation 



Förtidsröstningslokaler

• Dalsjöfors: gamla fritidsgården
• Fristad: Skogslids vård- och omsorgsboende
• Göta: Boråshallen, Rotundan 
• Hulta: Hultahuset, mötesplatsen
• Hässleholmen: Hässlehuset, mötesplatsen 
• Knalleland (Valstuga)
• Kristineberg: Kristineberghuset, hemtjänstens tidigare lokaler
• Norrby: Norrbyhuset, mötesplatsen 
• Sandared: Sandgärdskolans aula, enbart helger
• Sjöbo: Sjöboskolan, stora matsalen, enbart helger



Fortsättning förtidsröstningslokaler
• Stadsbiblioteket 
• Stadshuset, enbart öppet på valdagen den 11 september
• Stora torget, valstuga 
• Södra Älvsborgs sjukhus (Östen Engelbrektssons lokal) 
• Viskafors: Viskaforsskolans matsal, enbart helger



Budröstning

• Om väljaren är sjuk, har en funktionsnedsättning 
eller äldre och inte själv kan ta sig till sin vallokal 
eller en röstningslokal. 

• Budröstningskit
• Behövs ett vittne och ett bud, får ej vara samma 

person.
• Väljaren ska själv göra i ordning sin röst.

Vem får vara bud?
• Person över 18 år
• Anhörig eller någon som brukar hjälpa väljaren i 

vardagen.

Vem får vara vittne?
• Person över 18 år.



Ambulerande röstmottagning

För vem? 

• Den som uppfyller krav för budröstning men inte kan göra i ordning sin egen röst, inte har 
tillgång till vittne och, eller bud. 

Hur? 

• Väljare bokar tid för röstmottagning hos kommunen.

• Två röstmottagare åker hem till väljaren enligt överenskommelse och har med sig material för 
att väljaren ska kunna rösta. 
o Därefter transporteras rösten i omslag till en röstningslokal där den ska tas omhand.



Röstkort

• Varje väljare ska ha fått ett röstkort som är obligatoriskt för att 
kunna förtidsrösta

• På varje förtidsröstningsställe ska det finnas möjlighet att skriva 
ut ett så kallat dubblettröstkort

• På valdagen kan väljaren rösta utan att ha röstkortet med sig







Tillgängliga val

• Förarbetet inför valet, fokus på tillgänglighet
• Granskning av vallokaler och förtidsröstningslokaler

• Kontroll av tillgängligheten utomhus samt inne i vallokalen. Fokus på 
dörröppnare, kontroll av hissar samt lättåtkomligt för färdtjänst

• Tillgänglighetsanpassade valskärmar
• Hjälpmedel: förstoringsglas, extra belysning, 

tillgänglighetsdatabasen
• Ambulerande röstmottagning, LSS-boenden och daglig 

verksamhet
• Valnämnden betalar ledsagningen för personer med beviljad 

insats att ta sig till förtidsröstningslokalen/vallokalen
• Utbildning för röstmottagare, inkludera tillgänglighet



Frågor gällande genomförandet av valet?

Vid kontakt 
valnamnden@boras.se 
alternativt 033-358090



Tack!
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Inledning 
Vi har under ytterligare ett år levt med en pandemi. På grund av detta har inte äldreombudet (ÄO) mött 
seniorer på de sedvanliga mötesplatserna,  i föreningar och organisationer.

Trots det, så visar rapporten, att invånare i Borås vet att man kan vända sig till ÄO för att få råd, stöd 
och vägledning i situationer när livet är krångligt eller om man har något annat viktigt att föra fram.  

Människor kontaktar ÄO av främst två skäl, antingen vill man ha information i en specifik fråga eller så  
har man ett behov av att samtala om något man funderar över. De personer som har ett behov av samtal 
har inte någon annan person att anförtro sig till av olika skäl. ÄO kom i kontakt med en äldre man som 
hade ett behov av ett samtal och som uttryckte sig som följer:

 ”… jag har inga vänner kvar längre, bara bekanta….”

Många gånger i livet är det viktigt att ha någon att tala med. Den person man väljer att anförtro sig till 
kan vara en maka/make, en vän, en diakon, en psykolog, en sjuksköterska, en kurator, en person som 
bemannar en samtalslinje, en seniorhälsokonsulent eller ett äldreombud.

1 Uppdrag och syfte
Funktionen ÄO har funnits i Borås Stad sedan 1 januari 2017 och är organiserad under Stadslednings
kansliet, Kvalitet och utveckling. 

ÄO ska vara en röst för seniorer i Borås och en länk till kommunens tjänstepersoner och politiker. 
Uppgiften att vara en länk mellan stadens invånare och politiker finns att läsa om i Visionen om 
Framtidens Borås. Här kan man läsa följande: ” Oavsett ålder och livssituation får invånarna stöd för 
att kunna leva ett rikt liv. Alla i Borås är viktiga och kan vara delaktiga i hur vårt samhälle utvecklas. Vi 
tar gemensamt ansvar för varandra genom att visa tillit och bjuda in till dialog”.1 

ÄO:s uppdrag är att på en strategisk nivå driva ett äldreperspektiv i staden så att seniorers intressen 
och rättigheter tas tillvara i stadens olika verksamheter. ÄO ska även bidra till att öka kunskapen om 
målgruppens situation och behov. 

En viktig del i uppdraget är att informera, stödja och vägleda i aktuella frågor. Invånarna kontaktar ÄO 
i de mest skiftande frågor och ärenden – varav en del är mer komplexa än andra. ÄO kontaktar olika 
instanser efter den enskildes behov och samarbetar med förvaltningar och organisationer. Två gånger 
per år görs avstämningar med Vård och äldreförvaltningens ledningsgrupp.

ÄO får synpunkter och förslag inom många varierande ämnesområden som förs vidare till ansvariga 
tjänstepersoner. De synpunkter och förslag som inte tillhör kommunens ansvar, har lämnats vidare till 
berörd myndighet, bolag eller annan instans.

I uppdraget ingår att ta fram en årlig rapport som lämnas till Kommunstyrelsen. 

I årets rapport uppmärksammas hemlöshet, sociala samtal, försämrad privatekonomi och kontakter 
med alla åldrar.

1 Vision om framtidens Borås. 2021
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Seniorguidens ämnesområden

2 Beskrivning av nuläge
2.1 Seniorguiden 
Seniorguiden är en funktion där ÄO besvarar och/eller lotsar vidare till rätt instans i frågor gällande 
seniorer. Samtalen har varit mycket varierande och förutom frågor har det varit samtal som gäller väg
ledning, rådgivning och stöd, d.v.s. sociala samtal. Totalt har det varit 64 kontakter via Seniorguiden 
under året, via telefon, mail eller övriga kontaktsätt. Det är en minskning i jämförelse med förra året. 
Förklaringen kan vara pandemin som bröt ut år 2020. ÄO fick mycket samtal av social karaktär, då många 
seniorer var oroliga och kände sig ensamma och isolerade i hemmen. Under år 2021 levde vi fortfarande 
i pandemin, men under lugnare former och livet verkade återgå lite mer åt tidigare vanor, dels eftersom 
många människor har blivit vaccinerade och dels att många människor vant sig vid att hantera vardagen. 
Seniorhälsokonsulenterna har också fått ett ökat antal sociala samtal under året. 

I ett samtal kan flera ämnen och frågor uppkomma. Diagrammet visar de områden som samtalen har 
berört.
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Som man kan utläsa i diagrammet är det mest digitalisering, boendefrågor, sociala samtal och övriga 
frågor som dominerar. 

Digitaliseringsfrågorna har handlat mycket om surfplatteprojektet som pågår i Borås Stad. Projektet 
har uppmärksammats av bl.a. media och startades 1 september med utlån av surfplattor till seniorer 75 
år och äldre. I första omgången lånades 337 surfplattor ut och under år 2022 kommer ytterligare surf
plattor att lånas ut. Syftet är att motverka digitalt utanförskap samt bidra till att seniorer blir nyfikna, 
förväntansfulla och trygga i digital teknik.

Surfplatteträffar Antal seniorer
Deltagare/ 

träffar
Procent Antal grupper

Deltagare/
grupp

Pilot 90 68 75% 11 6,2

Anmälan 1/9 247 177 72% 28 6,3

Totalt 2021 337 245 73% 39 6,3

Boendefrågorna handlar till största delen om att det är svårt att hitta en bostad. Människor vänder sig 
till ÄO för att få information om kommunala boenden, och många invånare tror att det finns en särskild 
kommunal bostadskö för seniorer.

De sociala samtalen – se analysdelen avsnitt 5.2

2.2 Besök
Emellanåt framförs det önskemål om att få göra enskilda besök på kontoret eller att ÄO gör ett hembesök 
hos senioren. Under året har inga bokade besök gjorts på grund av pandemin.

2.3 Synpunkter
Under ett verksamhetsår kommer ÄO i kontakt med många av Borås Stads invånare och får ta del av 
många synpunkter och klagomål. Dessa lämnas vidare i stadens Synpunktshanteringssystem, antingen 
av den enskilde själv eller av ÄO, om inte den enskilde själv har förmågan.

Under året inkom totalt 10 synpunkter. Av dessa gällde 9 kommunal verksamhet. Synpunkterna handlar 
om beröm, insatser, biståndsbedömning, avgifter samt information. 

2.4 Information 
En del av uppdraget är att vägleda, informera och få till sig åsikter, synpunkter och förslag.  Därför 
besöker ÄO föreningar, organisationer, mötesplatser, anhöriggrupper och andra intresserade. Inga besök 
har gjorts under året på grund av pandemin.

För att sprida information om seniorfrågor, främst nationellt men även internationellt, har ÄO startat 
en sida på Facebook för de som är intresserade ”Äldreombud i Borås Stad”.

I mars 2021 hade Mänskligarättigheterstrategens nyhetsbrev2 fokus på seniorer. ÄO medverkade under 
rubriken ”En röst för äldre i Borås”. 

2.5 Omvärldsbevakning 
2.5.1 Nationellt nätverk

ÄO deltar årligen i ett nationellt nätverk för att knyta nya kontakter, få kunskap om hur andra ÄO och 
liknande funktioner arbetar samt för att informera om Borås Stads arbete med seniorfrågor. År 2021 
genomfördes den årliga träffen digitalt.

2 Ålder är bara en siffra (mailchi.mp)

https://mailchi.mp/6dbce5e978d7/fa03ivrxc6-10051385
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2.5.2 FN:s decennium av hälsosamt åldrande

FN har utropat år 2021–2030 till ”the Decade of Healthy Ageing” och vill uppmärksamma äldre och vad 
som görs globalt för denna åldersgrupp under decenniet. Det finns omkring 1 miljard människor som är 
60 år eller äldre och demografin visar en snabb ökning. Det påverkar våra samhällen i hela världen och 
FN belyser att det finns allvarliga luckor i politik, system och tjänster när det gäller äldre människor. 

För att främja ett hälsosamt åldrande kommer det att krävas förändringar i samhället, både tankesättet 
kring åldrandet och rent praktiska förändringar. På FN:s webbsida3 kring decenniet av hälsosamt åldrande 
finns ett flertal förslag på åtgärder och andra dokument som man kan ta del av vid intresse. Det finns 
t.ex. en handlingsplan, dokument kring covid19, åldersdiskriminering, hälsa, ensamhet. 

3 Pågående arbete
3.1 Förebyggande information 
ÄO samordnar arbetsgruppen ”Förebyggande information”, som består av representanter från pensio
närs och funktionshinderföreningarna samt tjänstepersoner från Fritids och folkhälsoförvaltningen 
(FOF) samt Vård och äldreförvaltningen (VÄF).

Syftet är att  ta fram ett koncept för hur vi kan förmedla information om verksamheter och ämnen som är 
relevanta för att främja seniorers hälsa och livskvalitet som också leder till ett gott och tryggt liv på äldre 
dagar. Detta kan ske på olika sätt t.ex. stor mässa, minimässa, temavecka, utbildningar, föreläsningar.

Under år 2020 ställdes arbetet in på grund av pandemin, men har under år 2021 kommit igång igen. En 
minienkät skickades under hösten ut till 17 förvaltningar, 47 pensionärs och funktionshinderföreningar 
samt till 224 övriga föreningar. Enkäten hade som syfte att ta reda på vilka evenemang som är intressanta 
för förebyggande information och hur ofta det skulle äga rum.

3 https://www.who.int/initiatives/decadeofhealthyageing.

Svarsfrekvensen var låg, 19 %. Det är svårt att dra en slutsats på grund av den låga svarsfrekvensen, 
eftersom svaren på de mest valda alternativen är jämna.

Arbetet kommer att fortsätta under år 2022.

https://www.who.int/initiatives/decade-of-healthy-ageing
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3.2 Seniormånad
1 oktober är FN:s internationella äldredag och under år 2020 uppmärksammades denna dag för första 
gången i Borås. Det blev en hel månad kring ämnet seniorer och var ett samarbete mellan pensionärsorga
nisationerna, Fritids och folkhälsoförvaltningen, Vård och äldreförvaltningen och Stadsledningskansliet. 
Under oktober månad genomfördes många aktiviteter och den nationella utställningen Årsrika fanns att 
beskåda på Träffpunkt Simonsland. Månadsprogrammet finns med som bilaga 1 i slutet av rapporten. 

3.3 Stödlinjen
ÄO har bemannat Stödlinjen tillsammans med andra tjänstepersoner från olika förvaltningar. Stödlinjen 
var en telefonlinje, som öppnades upp i mitten av mars 2020. Syftet var att stödja personer i riskgrupper, 
speciellt för personer 70 år och äldre. Stödlinjen har haft samarbete med föreningslivet, civilsamhäl
let, näringslivet och flera av kommunens förvaltningar.  Kommunala tjänstepersoner har bemannat 
Stödlinjen, tagit emot ärenden och fördelat dem till personer i föreningar, organisationer, frivilliga per
soner i staden (MedBoråsare) och till kommunens tjänstepersoner, som har utfört ärendena praktiskt. 
Ärenden har varit matinköp, apoteksärenden, sociala samtal samt övriga ärenden. Stödlinjen pausades 
efter midsommar år 2021. Totalt genomfördes 3 511 ärenden.

3.4 Revidering av pensionärs- och funktionshinderrådens reglementen
Det är dags att göra en revidering av pensionärs och funktionshinderrådens reglementen. En arbetsgrupp 
bestående av tjänstepersoner från Fritids och folkhälsoförvaltningen, Sociala omsorgsförvaltningen, 
Vård och äldreförvaltningen och Stadsledningskansliet har arbetat fram en enkät, som ledamöterna, 
ersättarna, politikerna och tjänstepersonerna i råden kommer att besvara under våren 2022. Syftet med 
enkäten är att svaren ska vara ett underlag för att utvärdera hur nuvarande reglementen har fungerat. I 
arbetsgruppen som analyserar resultatet ska ledamöter och tjänstepersoner från råden ingå. Förslag till 
nytt reglemente kommer under hösten 2022.

3.5 Hälsoenkät
ÄO ingår i en förvaltningsöverskridande arbetsgrupp och som tillsammans tagit fram en Hälsoenkät 
som skickades till 6 000 seniorer i slutet av året. Syftet är att skaffa mer information om seniorers hälsa 
och mående för att bättre kunna möta olika behov. Hälsoenkätens resultat kommer att redovisas under 
år 2022 och ingå i nästa upplaga av Välfärdsbokslutet. 
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4 Förbättringsområden 
Under de senaste åren har invånarnas kontakter med ÄO inte varit så många och  därmed har också 
antalet synpunkter och förslag till ÄO minskat sedan tidigare år. En tolkning av detta kan vara att stadens 
informationsarbete och hantering av synpunkter fungerar bra samt att synpunkterna även kommer till 
andra funktioner i kommunen. År 2021 kan inte några förbättringsområden föreslås grundat på ÄO:s 
statistik.

5 Analys 
De områden, som ÄO belyser i årets rapport är grundade på statistiken från de kontakter och samtal 
som når ÄO. 

5.1 Hemlöshet
ÄO skrev om hemlöshet i rapporten för år 2020 och även under år 2021 varit ett återkommande ämne.

Människor i olika åldrar har kontaktat ÄO på grund av att de behöver råd och stöd när det gäller deras 
boende. ÄO har haft kontakt med en hemlös 25årig person, som inte har några vuxna i sitt nätverk och 
som var i behov att få tala med någon, få tröst och hopp i sin situation. Denne person har återkommit 
per telefon flera gånger under året som har gått.

Andra exempel är seniorer som har fått flytta hem till sina barn på grund av hemlöshet, antingen efter 
hyreshöjning eller efter att deras livssituation ändrats t.ex. blivit änka/änkeman.

5.2 Sociala samtal
Även detta område belyste ÄO i sin rapport för år 2020. Naturligtvis har pandemin påverkat livssitu
ationer för många människor och flera seniorer har kontaktat ÄO på grund av att de känt sig oroliga, 
ensamma och isolerade i sina hem på grund av pandemin. 

De sociala samtalen har dock minskat, från 28 % år 2020 till 17 % år 2021. Förklaringen till detta kan 
vara att många människor har blivit vaccinerade för Covid19 och vant sig vid att hantera vardagen på 
ett nytt sätt. 

Ytterligare en orsak till att de sociala samtalen minskat kan vara att Seniorhälsokonsulenterna har fått 
ökade antal sociala samtal under året. Seniorhälsokonsulenterna kontaktar alla seniorer som har fått 
ett beviljat trygghetslarm och erbjuder dem ett förebyggande hembesök. Dessutom utbildar de seniorer 
i digital teknik, driver surfplatteprojektet och får ärenden från biståndshandläggarna om ensamma 
personer som behöver ett samtal eller besök.

I början på år 2022 kommer Träffpunkt Simonsland att öppna en social samtalslinje. Vid kontakt 
kommer Frivilligcentralen att sammanföra personer, som har ett behov av ett samtal, fika i sällskap med 
någon annan  eller ta en promenad tillsammans.

ÄO har gjort tre orosanmälningar under året.
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5.3 Försämrad privatekonomi
Flera seniorer som kontaktar ÄO berättar att ekonomin har blivit sämre och konsekvenserna av detta 
leder till att man måste lämna sin bostad (se 3.1). 

Andra exempel är seniorer som har blivit änkor/änkemän och har därmed fått en förändrad ekonomi. 

Några personer har en låg pension och kan därmed inte delta i samhället på samma sätt som andra 
personer t.ex. delta i aktiviteter, åka på resor, äta på restaurang. Flera seniorer har uttryckt att de inte har 
råd med något annat efter att ha betalat hyra, mat och mediciner.

Två orosanmälningar har gjorts av ÄO på grund av att seniorer inte har haft råd att handla mat. 
Anmälningarna har gjorts i samarbete med Budget och skuldrådgivningen, Vård och äldreförvalt
ningen och Försörjningsenheten.

5.4 Alla åldrar
De personer som kontaktar ÄO är inte bara seniorer, det kan vara människor i alla åldrar. Dessa personer 
är i en kris eller har bekymmer av något slag och behöver samtala, få råd, stöd och/eller vägledning av 
någon oberoende person Under tidigare år har anhöriga till seniorer eller personer som varit intresserad 
av äldrefrågor kontaktat ÄO. 

Utmärkande för år 2021 är att fler yngre personer har kontaktat ÄO i andra frågor än  äldrefrågor. 
Exempel på frågor har varit hemlöshet, spelberoende, ekonomibekymmer.

Anhöriga till personer som har insatser med stöd av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) är också en ny grupp som har kontaktat ÄO. Kontakten har tagits på grund av att de vill tala med 
en oberoende person om insatser deras närstående har eller har haft, kring rättigheter, bemötande m.m.

6 Avslutning 
Året som har gått visar att ÄOs uppdrag är brett – personer i alla åldrar kontaktar ÄO för att få råd, stöd, 
vägledning eller bara för att samtala en stund när man har bekymmer av olika slag. Sammanfattningsvis 
har den röda tråden för år 2021 varit att människor, oberoende ålder, har ett behov av att kunna vända 
sig till någon när livet krånglar…
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Kostnadsfria föreläsningar och aktiviteter
4/10  Bevara din munhälsa  Kl. 14.00-15.00
 Monica Ringdahl  Åsikten, plan 2
  
5/10  När mormor blev digital Kl. 10.00-11.00
	 Madelene	Alfinsson	o.	Lena	Dahlberg	 Café	Festligheten,	plan	2
  
7/10  Varför reagerar jag som jag gör? Kl.14.00-15.00
	 Claes	Björnram		 Åsikten,	plan	2 
 
12/10  70 är det nya 50 Kl. 10.00-11.00
	 Hanna	Falk	Erhag,	AgeCap			 Café	Festligheten	plan	2	

VÄND

Årsrika
1-29 oktober 2021
Träffpunkt Simonsland

1 oktober Vernissage och invigning, mellan kl. 13.00-14.30 

Körsång	i	entrén	av	Fasetterna,	Föreningen	Aktiva	Seniorer,	kl.	12.40-13.00

Invigningstal	av	Elisabeth	Ohlson,	konstnären	till	Årsrika,	kl.	13.00-13.30
Marianne	Pipin	Ekström,	”omslagskvinnan”	minglar	och	berättar	om	utställningen.

Square Dance	i	entrén	av	Borås	Hembygdsgille	Squaredancers,	kl.	14.30-15.00

Bilaga 1 – Program för Seniormånaden Årsrika
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Kostnadsfria föreläsningar och aktiviteter
13/10  Varför reagerar jag som jag gör? Kl. 14.00-15.00
	 Claes	Björnram	 Åsikten,	plan	2 

19/10  Äldre och åldrande, historiskt perspektiv  Kl. 14.00-15.00
	 Ulrika	Lagerlöf 	Nilsson,	AgeCap	 Åsikten,	plan	2

20/10  Hälsosamt åldrande Kl. 10.00-10.45 
	 Lina	Evaldsson	och	Johanna	Nylund	 Åsikten,	plan	2

21/10  Föreningen Aktiva Seniorer (FAS)    Kl. 14.00-15.00 
 Månadsmöte med föreläsning av  Åsikten, plan 2
	 Anton	Spets,	Borås	stadsträdgårdsmästare			  
 
25/10  Alkohol och äldre Kl. 14.00-14.45
	 Marielle	Johansson	och	Emelie	Risbeck			 Åsikten,	plan	2

27/10  Alkohol och äldre Kl. 10.00-10.45
	 Marielle	Johansson	och	Emelie	Risbeck			 Café	Festligheten,	plan	2

27/10  Hälsosamt åldrande Kl. 14.00-14.45
	 Lina	Evaldsson,	Johanna	Nylund	 	 Café	Festligheten,	plan	2

Öppet forum: 
Ett	kort	seminarium	via	web	eller	av	person	på	plats.	Därefter	fika	med	diskussion	och	frågor.	Begrän-
sat	antal	deltagare.	Anmäl	dig	till	äldreombudet,	tel.	033-35	30	59	eller	maria.hallman@boras.se

Program:

Tisdag	5/10		 kl.	10.00-11.30		 Ålderism	och	mediabilden	av	äldre

Torsdag	14/10		 kl.	10.00-11.30		 Syn	och	hörsel,	med	syn-	och	hörselinstruktör	Lize	Hällzon.

Tisdag	19/10		 kl.	10.00-11.30		 Ensamhet	hos	äldre,	samarbete	med	Svenska	kyrkan.

Torsdag	21/10		 kl.	10.00-11.30		 Psykisk	hälsa	på	äldre	dagar,	anhörigkonsulent	Agneta	Gustafsson.

Tisdag	26/10		 kl.	10.00-11.30		 Öppet	forum	på	finska	med	finskt	förvaltningsområde.

Torsdag	28/10		 kl.	10.00-11.30		 Öppet	forum	på	finska	med	finskt	förvaltningsområde.

Övrigt:
Torsdagen	den	7	oktober	kl	17.30-19.15,	på	Vuxenskolan	Borås,	Druveforsvägen	8.	 
Vad	gör	en	Anhörigkonsulent?”.	Länk	till	anmälan:	 
https://www.sv.se/avdelningar/sv-sjuharad/kurser/forelasning-vad-gor-en-anhorigkonsulent/

Svenska	kyrkan	i	Borås	kommer	att	uppmärksamma	Seniormånaden	genom	en	enkel	utställ-
ning	om	temat	”Ensamhet”.	Utställningen	kommer	att	finnas	på	Träffpunkt	Simonsland	och	 
på	Mötesplatser	för	seniorer	i	Borås	Stad.
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Borås Stad Hälsoenkät 65+
En enkätundersökning om hälsan bland personer över 
65 år i Borås stad

Malin Andersson, Linda Perlstedt Svensson och Maria Hallman

2022-04-22



Genomförande
6000 personer över 65 år i Borås 

(600/område)

Ca 50 frågor

Webb och pappersenkät

Svenska/engelska/finska

Påminnelse

Enkätfabriken

Insamlingsperiod november 2021 -

januari 2022



Svarsfrekvens

Inbjudna 6 000

Övertäckning 190

Antal svar 3 762

Svarsfrekvens 65%

Antal svar
Papper 3 361

Webb 401

Brämhult Centrum Dalsjöfors Fristad Göta

63% 65% 69% 65% 67%

Norrby Sandhult Sjöbo Trandared Viskafors

64% 70% 60% 67% 60%



Innehåll
• Bakgrund (kön/ålder/boende/födelseland etc.)
• Ekonomi och utbildning
• Allmän hälsa inkl. psykisk hälsa
• Social hälsa
• Tandhälsa
• Läkemedel
• Fysisk aktivitet
• Matvanor
• Rökning och snusning
• Alkoholvanor
• Spelvanor
• Digitala vanor
• Trygghet och utsatthet



Presentation av resultatet



Var är du född?

Antal svar: 3687



Åldersfördelning? 

Antal svar: 3530

Kön
Kvinna Man

65-79 år 63% 67%

80 år eller äldre 37% 33%

Antal svar 1927 1581

Könsidentitet?



Hur bor du?

Antal svar: 3731



Skulle du eller ditt hushåll inom en månad klara av 
att betala en oväntad utgift på 12 000 kronor utan 
att låna eller be om hjälp?

Antal svar: 3671



Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?

Antal svar: 3663



Tandhälsa
• 7 % dålig eller mycket dålig tandhälsa
• 80 % har varit i behov av att söka tandläkarvård men avstått



Begränsningarsynoch hörsel



Har du hjälp med biståndsbedömda insatser?



Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt fysisk 
träning som får dig att bli andfådd, till exempel 
löpning, motionsgymnastik eller bollsport?

Antal svar: 3502



Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt 
vardagsaktiviteter, till exempel promenader, cykling 
eller trädgårdsarbete? Räkna samman all tid (minst 10 minuter åt gången).

Antal svar: 3649



Hur ofta har du druckit alkohol under de 
senaste 12 månaderna?

Kön Ålder

Kvinna Man
Sverige-

finnar 65-79 år
80 år eller 

äldre

4 gånger/vecka eller mer 4% 10% 2% 7% 6%

2-3 gånger/vecka 19% 28% 9% 27% 15%

2-4 gånger/månad 24% 27% 21% 28% 20%

1 gång/månad eller mer 
sällan 23% 16% 29% 19% 23%

Aldrig 30% 19% 38% 19% 36%

Antal svar 2017 1642 294 2260 1231



Rökning och snusning
• 93 % av respondenterna röker inte 
• 2 % röker ibland 
• 6 % röker dagligen 
• Flest röker på Sjöbo (11 % dagligen)
• Fler i den yngre åldersgruppen röker

• Att snusa är ungefär lika förekommande som att röka
• Fler män än kvinnor snusar
• Fler yngre än äldre snusar



Har du under de senaste 12 
månaderna blivit utsatt för 
fysiskt våld?

Antal svar: 3713

Har du under de senaste 12 
månaderna blivit utsatt för hot 
eller hotelser om våld så att du 
blev rädd?

Antal svar: 3678



Händer det att du avstår från att gå ut ensam av rädsla 
för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad?

Antal svar: 3697



Hur har du upplevt din situation de senaste 2 veckorna?
Antal 
svar:

3620

3584

3624

3597

3584

3576

3640



Upplever du att du besväras av ensamhet?

Antal svar: 3719



Tycker du att man i allmänhet kan lita på de 
flesta människor?

Sverigefinnar

Ja 67%

Nej 33%



Hur mycket litar du på…?
Markera för var och en av följande grupper/verksamheter hur mycket du litar på dem.

Andel
”vet ej”

15%

24%

16%

Antal svar: Grannar – 3128, i området – 2741, offentlig verksamhet – 3042



Har du deltagit i någon av följande aktiviteter 
under de senaste 12 månaderna? 
Flera alternativ kan anges.

Antal svar: 3440



Hur ofta använder du internet/digitala 
tjänster?

Antal svar: 3705



Tack!



Hållbar schemaläggning

Fast omsorgskontakt inom hemtjänsten 

Cecilia Bothin- Verksamhetschef hemtjänst

2022-05-05



Fakta hemtjänsten

• 11 kommunala hemtjänstgrupper

• Uppdrag från kl 06.00-23.00 (nattorganisation sedan)

• Beställare är: biståndshandläggare, hälso- och 
sjukvårdspersonal VÄF samt uppdrag från SoF

• Ca 2000 brukare (äldre och yngre personer)

• Ca 750 medarbetare- varav 28% män

• Utför dagligen- ca 5500 besök, ca 1485 timmar



Hållbar schemaläggning

Påbörjades 2019- utbildningsinsats för alla 

medarbetare

Innebär? 

Utökning av ”grundbemanningen”- målsättning att 

täcka all egen frånvaro 

Omställning till heltidsorganisation, varken långa eller 

korta arbetsturer

Jämnare fördelning av arbetsdagar och  lediga dagar



Hållbar schemaläggning

Längre raster

Införande av 11 timmars dygnsvila (tidigare 9 timmar)

Effekter?

Någon större utvärdering inte genomförd på grund av 

pandemin



Lagrådsremiss-

En fast omsorgskontakt i 
hemtjänsten



• Föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. 
Från 1 juli 2023 föreslås som krav att 
ha yrkestiteln undersköterska. 

• Ska tillgodose den enskildes behov av 
trygghet, kontinuitet, 
individanpassad omsorg och 
samordning 

• Rollen ses idag otydlig och en 
reglering behövs-

- Ingen åldersgräns

- Antagande att ca 70% av de med 
hemtjänst har behov

- Uppskattad tid/vecka 20 min.

• Kravet ska införas i Socialtjänstlagen 
(2001:483)



Tack!
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Elevombudets rapport år 2021 

1 Inledning  

Elevombud (EO) har funnits i Borås Stad sedan augusti 2018 och tillhör 

organisatoriskt Stadsledningskansliet, Kvalitet och utveckling. EO riktar sig 

både till de kommunala och fristående grundskolorna och är en neutral part 

som kan ge stöd till vårdnadshavare och elever i frågor kring kränkande 

behandling och andra skolrelaterade frågor. EO kan även vara en länk mellan 

vårdnadshavare till kommunens tjänstepersoner och andra verksamheter som 

arbetar med barn och unga. I kontakten med elever och vårdnadshavare ges 

information om såväl skolans som deras egna rättigheter och skyldigheter. 

Utöver skollagen utgår EO även ifrån diskrimineringsgrunderna och 

Barnkonventionen. EO omfattas av sekretess enligt både Offentlighets- och 

sekretesslagen (OSL) och Skollagen, och har en anmälningsskyldighet enligt 

Socialtjänstlagen (SOL) att genast anmäla till Socialnämnden om den får 

kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. 

Elevombudet har en kontinuerlig kontakt med Grundskoleförvaltningen och de 

fristående skolorna bland annat på samverkansmöten.  

I uppdraget ingår att ta fram en årsrapport till Kommunstyrelsen. I år lyfter EO 

två områden som nämnderna uppmärksammat och fångat upp från 2020 års 

rapport. I rapporten ges exempel på den positiva utveckling av EO:s arbete och 

sin samverkan med såväl grundskolan och kommunala verksamheter som med 

regionen. Även i år handlar merparten av ärendena om behov av stöd, både 

kunskapsmässigt och socialt. Flera av eleverna har eller utreds för en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 
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Elevombudets rapport år 2021 

2 Elevombudets uppdrag  

Elevombudets uppdrag är att stötta och vägleda såväl vårdnadshavare som 

elever, från förskoleklass till årskurs nio, i olika skolfrågor bland annat 

kränkningar. Vårdnadshavare och elever hänvisas i första hand att försöka lösa 

de uppkomna situationerna eller frågorna med berörd personal på skolan. 

Ibland kan situationer ändå uppstå så att relationer blivit ”infekterade” och då 

kan EO hjälpa till. Funktionen EO har inga juridiska befogenheter och kan inte 

ändra den åtgärd skolan vidtagit. Genom att tolka de beslut som tagits, titta på 

åtgärder, förklara skolans och elevers och vårdnadshavares rättigheter och 

skyldigheter, så kan familjer få hjälp och stöd. I en förlängning återskapas 

förhoppningsvis kontakten och förtroendet för skolan. Vid behov informeras 

rektor och ibland även berörd verksamhetschef. I avstämningsmöten med 

Grundskoleförvaltningens kvalitetsavdelning och ledning för de fristående 

skolorna informeras om händelser och avvikelser som EO uppmärksammat. 

Detta för att bidra till en kvalitetsförbättring. Elevombudet kan även informera 

om sitt pågående arbete. 

För EO är det barnens bästa som är utgångspunkten och det ansvar som 

kommunen har för dem. I Barnkonventionen står det att staten har ett 

övergripande ansvar men kommuner och regioner ansvarar för de flesta frågor 

som direkt rör barn och ungdomar i Sverige. Därför är det arbetet på regional 

och lokal nivå som ytterst avgör hur väl Sverige lever upp till 

Barnkonventionens principer och krav.  
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Elevombudets rapport år 2021 

3 Beskrivning av nuläge 

 Samverkan 

Det har varit en positiv utveckling av EO:s arbete under år 2021 och en 

utveckling av samverkan med såväl skolorna, Grundskoleförvaltningen, IFO 

(individ- och familjeomsorgen) som BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) och 

vårdcentralen Ungas psykiska hälsa.  

Inför höstterminens start skickade EO ut ett informationsbrev om funktionen 

till alla rektorer. I samband med det kom ett önskemål från rektor om att få 

information riktad till vårdnadshavare som kunde skickas hem. Flera rektorer 

bekräftade att de skickat ut brevet. 

Under våren var EO inbjuden till ett dialogmöte med ADHD-teamet på BUP. 

Många av vårdnadshavarna som kontaktar EO har även en kontakt med BUP, 

så det är en vinst att känna till varandras uppdrag för att gemensamt kunna 

stötta familjerna.  

Det pågår en omorganisation och ADHD-teamet kommer att slås ihop med 

BUP:s neuropsykiatriska team (som idag har autismpatienter). Elevombudet är 

inbjudet att träffa det nya teamet i början av våren 2022 för att fortsätta 

samverkan som påbörjats.   

 

Vår kontaktperson på BUP tipsade oss att ringa dig när det gäller skolfrågor.    

   Vårdnadshavare 

 

Rektorer har själva hört av sig till EO då de tror att det kan vara ett bra stöd för 

elev och vårdnadshavare. Bland annat har en rektor önskat ha med EO på ett 

SIP-möte (samordnad individuell plan) med en familj som denne varit i kontakt 

med vid ett tidigare tillfälle. 

 

 Ärenden 2021 

Under 2021 inkom 48 ärenden, 14 färre än föregående år. Även i år handlar 

merparten om behov av stöd, både kunskapsmässigt och socialt. Flera av 

eleverna har utretts för eller utreds för en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning. I ärendena speglar vårdnadshavare ofta hur det fått 

förståelsen och stödet från skolan.   

I 2020 års rapport gjorde EO analysen att det ökade antalet ärenden berodde på 

att BUP och Ungas psykiska hälsa hänvisade vårdnadshavare till EO. BUP och 

Ungas psykiska hälsa har haft många nya ärenden under året och minskningen 

av ärenden till EO beror troligtvis på pandemin som gjort att skolåret sett 

annorlunda ut. Ärendena kom fortsatt spridda under året och vårdnadshavare 

tog kontakt under loven. 
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Elevombudets rapport år 2021 

 

 

Sju ärenden är återkommande från perioden augusti 2018-december 2020. 

Dessa ärenden är inräknade i statistiken för 2021. 

 

Under året har det även inkommit ett ärende kopplat till gymnasiet och ett från 

en annan kommun. Då har de blivit tipsade om vart de kan vända sig för vidare 

hjälp.   

 

Nytt för i år är att EO har tittat på fördelning mellan pojkar och flickor och 

stadier; F-3, 4-6 och 7-9.  

 

Pojkarna står för större andel av ärendena till EO.  

Grundskoleförvaltningen bekräftar EO:s siffror med statistik som visar att  

pojkarna står för 62 %  av åtgärdsprogrammen och flickorna för 38 %  i de 

kommunala grundskolorna år 2021. 

Montessori Malmen informerar att åtgärdsprogrammen samt de extra insatserna 

som getts i Ma och NO till elever i år 8 och 9 utifrån att de hade mycket 

hemundervisning förra våren så är fördelningen 60 % pojkar och 40% flickor. 
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Statistik från Grundskoleförvaltningen för hösten 2021 visar att det är fler 

pojkar som både utsätter och utsätts för kränkningar. Fördelningen kan se olika 

ut på respektive skola. Kunskapsskolan, Engelska skolan och Montessori 

Malmen ser samma trend. 

 

 

 

Ärendena ökar i årskurs 4-6. EO:s analys är att kunskapskraven ökar och att det 

blir tydligare om eleverna inte ”hänger” med. Med stigande ålder vill de vuxna i 

skolan göra eleverna mer delaktiga i sina egna val, vilket också kan skapa stress 

och ångest. Även det sociala samspelet ändras och elevernas uppfattning om sig 

själva, något som erfarna pedagoger vittnar om. På Riksförbundet Attentions 

webbsida, vars arbete består i att sprida kunskap om NPF, går det att läsa ”I 

skolan ställs krav på att kunna anpassa sig och följa uttalade och outtalade 

regler. Därför blir neuropsykiatriska problem ofta synliga i samband med 

skolstarten. Det är lätt att barnen missförstås som bråkiga och det är vanligt att 

de hamnar i konflikter med sina klasskamrater. Många av barnen har dessutom 

inlärningssvårigheter. Det kan vara läs- och skrivproblem, svårigheter att förstå 

eller koncentrationssvårigheter. Ungdomar med NPF hamnar ofta utanför den 

sociala gemenskapen. De impulsiva hamnar lätt i olämpliga kamratgäng och de 

inåtvända blir ofta ensamma, såvida de inte kan bevara kompisrelationer genom 

sina intressen. Många har dåligt självförtroende och några drabbas av 

depressioner. Därför är det väldigt viktigt med stöd, vägledning och närvarande 

vuxna under tonåren.” 

 

Vi kämpar med att få vårt barn till skolan för att följa skollagen, trots att det mår dåligt 

där och undrar vad politikerna gör. 
                                                                                                             Vårdnadshavare 

 

Det som uttrycks i citatet ovan är något som EO har mött i flera av samtalen med 

vårdnadshavare.  
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Vad kan vårt barn söka till på gymnasiet när den inte har godkända betyg? 
    Vårdnadshavare 

 

Ärenden gällande elever på högstadiet handlar ofta om oron inför 

gymnasievalet när betygen inte är godkända utifrån behov av extra stöd och 

särskild anpassning eller när den psykiska ohälsan gör att eleven inte kommer 

till skolan.  

I rapporten Stöd till unga som varken arbetar eller studerar delrapport april 

2019 av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (s. 15) går att läsa 

”unga med funktionsnedsättning är överrepresenterade i gruppen som lämnar 

gymnasiet utan examen”. Rapporten lyfter även att psykisk ohälsa i en del fall 

kan påverka funktionsförmågan och bidra till svårigheter att fullfölja studier. 

Barn och unga som drabbats tidigt i åldern har en lägre uppnådd 

utbildningsnivå (s. 16). 

 

 Forskning om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

I ett antal artiklar skrivna av forskare från Uppsala universitet beskrivs upplevd 

stress hos barn och unga med ADHD ur ett barnens perspektiv. Det 

framkommer att barn och ungdomar med ADHD upplever stress i högre grad 

än jämnåriga barn utan ADHD. Ungdomarna kopplade samman stress med en 

känsla av hjälplöshet, med ökad ohälsa och ångest. Skolan, ADHD-symtom, 

icke-förutsägbara situationer och relationsproblem upplevdes som särskilt 

stressande. Att ta hjälp av andra, att vara accepterande mot sig själv och att 

försöka planera framåt sågs som hjälpfulla strategier (Johan Isaksson, Vladislav 

Ruchkin och Frank Lindblad m. fl. Uppsala universitet). 

 

Tobias Forsell har skrivit en avhandling om skolfrånvaro och att det alltid finns 

en väg tillbaka med rätt stöd., ”Man är ju typ elev, fast på avstånd –

Problematisk skolfrånvaro ur elevers, föräldrars och skolpersonals perspektiv”. 

Tobias har intervjuat elever som har haft problematisk skolfrånvaro. Han 

skriver att de första signalerna om att det finns ett motstånd hos eleven att gå 

till skolan oftast visar sig hemma genom exempelvis fysiska besvär, verbala 

mothugg eller genom att inte vilja kliva upp ur sängen på morgonen.  

Skolfrånvaro sker inte plötsligt utan växer fram under en lång tid. Det kan 

exempelvis börja tidigt i grundskolan genom svårigheter med koncentrationen 

och sedan byggas på med att de sociala kontakterna inte riktigt fungerar. I yngre 

årskurser är eleverna ofta i samma klassrum, träffar samma klasskamrater och 

har samma lärare och då fungerar det ofta okej. Ju äldre eleven blir desto större 

blir utmaningarna genom att gruppkonstellationer byts, eleven behöver kunna 

orientera sig genom skolan till olika klassrum och förhålla sig till olika lärare och 

undervisningsstrategier. Är frånvaron redan ett faktum skriver han att det är 

viktigt att inte ge upp, det finns alltid vägar att komma tillbaka!  Forskning visar 
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att när eleven väl stannar hemma så uppstår vidmakthållande faktorer som gör 

det svårare för eleven att gå tillbaks till skolan. Bristande kontakter från skolan, 

att eleven känner sig ohjälpligt efter i skolarbetet eller att det helt enkelt upplevs 

pinsamt att komma tillbaka.  

En annan viktig faktor är också att det psykiska måendet ofta försämras när 

eleven är hemma vilket gör det svårare att orka med de ansträngningar som 

krävs för att komma tillbaka. Dessutom har många också en sårbarhet som 

beror på psykisk ohälsa eller en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Men det 

i sig behöver inte vara en riskfaktor om det finns skyddsfaktorer i skolan såsom 

en tillgänglig lärmiljö och ett inkluderande socialt klimat som kan fungera 

kompensatoriskt. Föräldrarna behöver motivera barnet extremt mycket. Om 

föräldrarna har möjlighet att tidigt skicka signaler till skolpersonal om detta är 

mycket vunnet. Tobias menar att när eleven känner social tillhörighet, mår bra i 

den pedagogiska miljön och utvecklas på ett gynnsamt sätt behöver inte en 

funktionsnedsättning vara en riskfaktor. Han menar även att det är viktigt att 

skolan fångar upp hur eleven upplever sin roll i gruppen, om denne tycker att 

den har kompisar och upplever sin trygghet i olika miljöer såsom klassrum, 

matsal och omklädningsrum. Och när eleven inte kommer till skolan är det 

viktigt att vara flexibel och söka kontakt genom att sms:a eller ringa hem. Visa 

villighet att möta upp där eleven känner sig bekväm för att höra hur läget är. 

Slutligen konstaterar han att alla parter vill att eleven ska vara i skolan. Även 

eleven. I mångt och mycket kan vi lägga undan bilden av elever som hellre vill 

vara hemma och exempelvis spela spel (Tobias Forsell, filosofie doktor i 

pedagogiskt arbete). 

 

Elevombudet tycker att forskningen som presenteras och Attention 

information visar på att rätt förutsättningar ökar möjligheten för elever att klara 

av skolgången och även kunna uppnå en bra närvaro. 

 

 

 Möten med skolor 

Elevombudet har varit stöd till vårdnadshavare på sju möten varav två varit 

SIP-möten. Alla mötena har haft uppföljningsmöten, allt från en gång till ett 

möte varje månad i ett halvt år.  

I ett ärende har skolan och EO gjort en gemensam orosanmälan. 
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4 Nämnderna fångade upp  

I sin rapport 2020 skrev EO om specialkost för elever med neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning (NPF) och att det vore en bra framtidsfråga att får extra 

utbildning i NPF då måltidspersonalen har en viktig roll och ser mycket.  

Detta uppmärksammad av Grundskolenämnden som beslutade följande efter 

dialog med förvaltningschef, chef för kost och lokalvård och EO: 

 

 Grundskoleförvaltningen får i uppdrag att genomföra en utbildningsinsats för att öka 

förståelsen och kunskaperna i NPF för personal inom kost och lokalvård samt vaktmästeri.  

Grundskolenämndens budget 2022 

 

Elevombudet har deltagit i flera SIP-möten kopplade tillsammans med skolan 

ihop med bland annat socialtjänst, BUP (Barn och ungdomspsykiatrin) och 

Ungas psykiska hälsa. På flertalet möten tycks det finnas en otydlighet i uppdrag 

mellan region/kommun och mellan olika regionala verksamheter och mellan 

olika kommunala verksamheter. Upplevelsen är att de olika parternas uppdrag 

ibland inte ”når” varandra utan att det finns ”glapp” som ingen ansvarar för. 

Kommunalråden för område skola bjöd in EO för att lyfta frågan på 

kommundialogen mellan Borås Stad och Hälso- och sjukvårdsnämnden Södra 

Älvsborgs presidium. Frågan skickades därefter vidare till 

Närvårdssamverkanskontoret och problemställningen togs upp i 

Uppdragsgrupp Barn och unga, detta för att se hur stort problemet är. Det 

visade sig att problemet var stort och att samtliga kommuner upplever samma 

sak. Utifrån detta kommer frågan att tas vidare för dialog, dels i 

Närvårdssamverkans AU (Arbetsutskott) men också igen i uppdragsgrupp Barn 

och unga för vidare hantering av frågan. 
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5 Nätverk - lokalt och nationellt 

Elevombudet deltar i Närvaronätverk som är ett närverk för personal inom 

grundskolan och Individ och familjeomsorgen barn och unga (IFO). Nätverket 

syftar till att utveckla samverkansvägar för att öka elevers skolnärvaro, men 

också en kunskap om varandras uppdrag. Nätverket arrangeras av Team 

Domino, närvaroteam med verksamhetsutvecklare från 

Grundskoleförvaltningen och IFO barn och unga. 

 

Som tidigare nämnts kommer samverkan utvecklas med BUP när enheter går 

samman.   

 

På grund av arbetsbelastning av pandemin och pensionsavgångar har det under 

året bara varit Barn och elevombudet i Jönköping och Borås Stads Elevombud 

som träffas digitalt en gång i månaden. Ett mycket viktigt tillfälle för att utbyta 

erfarenheter, stötta varandra och ge tips. 
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6 Avslutning 

År 2021 uteblev besök på skolor och föräldraföreningar, men förhoppningen 

lever kvar att det går att besöka under år 2022.  

Med det kontaktnät som byggts upp och relationer som skapats ute i 

verksamheterna upplever EO att arbetet med att stötta elever och 

vårdnadshavare flutit på. Det krävs dock ett arbete med att göra funktionen 

synlig. Bland annat genom att skicka ut sin information och hålla kontakten 

med nätverk. 

 

/ Johanna Armå 

Elevombud 
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Information från Borås Stads anställda på intranät  

 

Allergi och doftöverkänslighet 

Överkänslighet blir allt vanligare vilket innebär att allt fler reagerar på dofter. Den som är 

doftöverkänslig kan inte som en allergiker/astmatiker ta medicin för sina besvär utan är beroende av 

att omgivningen visar hänsyn och att det sker en minskning av dofter i personens närhet. Det är inte 

doften i sig som ger upphov till problemen utan dess kemiska sammansättning. Det innebär att den 

som är överkänslig reagerar redan på relativt svaga nivåer, vilket kan vara svårt för omgivningen att 

förstå. Våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla därför är det viktigt att vi visar hänsyn och 

förståelse för dem som är överkänsliga mot dofter och andra allergener. 

Allergener och starka dofter kan påverka så väl medarbetare, brukare, vårdtagare, elever som 

anhöriga och besökare till våra verksamheter negativt. Kommunens arbetsplatser är offentliga 

lokaler, vilket innebär att vi har ett ansvar för att våra lokaler är tillgängliga för alla. Det är viktigt att 

vi som arbetsgivare föregår med gott exempel visar hänsyn där så är möjligt, exempelvis genom att 

undvika onödiga allergener/dofter i våra lokaler. 

Den som är överkänslig mot dofter/allergener har ansvaret att informera sin chef och sina närmaste 

kollegor om situationen. Arbetsplatsen ska sedan ta fram rutiner och former så att samtliga i 

arbetsgruppen kan fungera på sin arbetsplats. Viktigt att ta hänsyn till vid exempelvis bokning av 

konferenser och dyl. Som hjälp finns checklistan Allergirond på kontor Länk till annan webbplats, 

öppnas i nytt fönster.att tillgå. Arbetsplatser kan med fördel gå allergirond i samband med den årliga 

skyddsronden. 

Vid upphandling av städ- och rengöringsmedel samt tvättmedel och hygienprodukter ska 

oparfymerade produkter väljas där så är möjligt. Astma och allergiförbundet har bra checklistor över 

produkter som är lämpliga att använda. 

Vi ska visa hänsyn och undvika att ta in allergena/doftande växter i våra gemensamma lokaler. 

 

Rökfri arbetstid 

Borås Stad har rökfri arbetstid. Det innebär att det inte är tillåtet att röka under arbetspasset. 

Rökning är tillåten under lunchrasten och för dem som har avtal om måltidsuppehåll. Rökfri arbetstid 

är ett steg i rätt riktning för friska medarbetare och hälsosamma och attraktiva arbetsplatser.  

Varför 

Vår hälsa 

Vi, alla medarbetare i Borås Stad, är den viktigaste tillgången på varje arbetsplats. 

Organisationens framtid 

En attraktiv och framgångsrik organisation byggs av engagerade medarbetare som mår bra. 

Etik och goodwill 

Boråsarna som vi är tillför uppskattar en hälsomedveten och framsynt kommun. 

Fräschare arbetsmiljö 



 

 

Sunt och trivsamt för alla. 

Bättre ekonomi 

Den som slutar röka sparar mycket pengar och organisationens arbetskraftskostnader för rökning 

minskar. 

Arbetsmiljölagen och tobakslagen 

Varje arbetsgivare ska vidta åtgärder som förebygger ohälsa och minimera risken för passiv rökning. 

Stöd för dig som vill sluta röka 

Borås Stad erbjuder rökavvänjningskurs för dem som tar beslutet att sluta röka. Grupper startar efter 

behov. 

Via livsstilsverktyget "PriusHealth" kan du som vill sluta röka få professionell hjälp och skapa dig en 

användare. Välj sedan tema rökstopp. Detta är kostnadsfritt och du kan starta när du vill. 

Sluta röka linjen erbjuder individanpassat stöd och handledning inom tobaksavvänjning. Där kommer 

du i kontakt med professionell personal som är utbildad i tobaksavvänjning. 
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Hemställan om kommunalt bidrag för 2022 års 

verksamhet 

Bestyrelsen för Nationaldagen i Borås har ansökt om verksamhetsbidrag, 90 

000 kronor, för år 2022. Medel för firande av Nationaldagen finns upptaget i 

Kommunstyrelsens budget. 

För 2019 års arrangemang erhöll bestyrelsen 65 000 kronor. För 2020 års 

arrangemang söktes inget verksamhetsbidrag. För 2021 års arrangemang erhöll 

bestyrelsen 20 000 kronor. 2022 verksamhet är budgeterat till 88 000 kronor. 

Årets verksamhetsbidrag, 90 000 kronor, är utbetalt i förskott. 

 

Stadsledningskansliet 

 
 
Carl Morberg 
Kommunsekreterare 
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Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 
 

 

 

Anhållan om verksamhetsbidrag från Borås 

Nämndemannaförening för år 2022 

Borås Nämndemannaförening har ansökt om verksamhetsbidrag för år 2022. 

Till ansökan finns verksamhetsberättelse för år 2021. Föreningen ansöker om 

ett bidrag på 200 kr per nämndeman från Borås Stad. 

Ett bidrag på 12000 kr har utbetalts. 

 

Stadsledningskansliet 

 
 
Carl Morberg 
Kommunsekreterare 
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