KU 2

BESLUTSFÖRSLAG

SCB: s Medborgarundersökning 2011
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Resultatet överlämnas till nämnder och bolag för att användas i analys och planering av åtgärder med syfte att öka
nöjdheten hos kommunens invånare.

120307

Lena Palmén

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-03-07

Annette Carlson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2010/KS0829
100
Programområde: 1
Handläggare: Eva Andreasson, tfn 35 32 20
Datum/avdelningschef: 2012-03-05/ Ingegerd Eriksson

Datum 2012-03-05

1 (9)
2010/KS0829

SCB: s Medborgarundersökning 2011
Bakgrund
Borås Stad har deltagit i SCB: s medborgarundersökning hösten 2011. Sammanlagt har 128
kommuner genomfört undersökningen under vår eller höst 2011. Borås har tidigare deltagit i
undersökningen 2007.
Medborgarundersökningen har sänts till ett urval av 1000 medborgare i ålder 18-84 år. Till
undersökningen bifogades ett informationsbrev som skrivits under av kommunstyrelsens
ordförande. 52 % av de tillfrågade medborgarna besvarade enkäten.
Medborgarundersökningen är en attitydundersökning och därmed ett av flera verktyg för att få
en bild av hur medborgarna ser på sin kommun. Resultaten analyseras med SCB: s analysmodell med Nöjd-Kund-Index (NKI). Analysmodellen syftar till att visa vad som bör
prioriteras för att öka nöjdheten hos kommunens medborgare.
Omfattning
Medborgarundersökningen omfattar ett antal indikatorer inom följande områden
A: Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på?
Nöjd Region- index, NRI
B: Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter?
Nöjd- Medborgar- Index, NMI
C: Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun?
Nöjd- Inflytande- Index, NII
Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och 75 eller
högre tolkas som ”mycket nöjd”.
Mer information om undersökningen finns här:
http://www.scb.se/Pages/List____250932.aspx
Resultat 2011
Borås Stads resultat ligger över genomsnittet för samtliga kommuner när det gäller
medborgarnas helhetsbedömning inom område A och B och i nivå med samtliga kommuner
inom område C.
Inom respektive område finns delområden där resultatet varierar i relation till genomsnittet för
samtliga kommuner. (Diagram 1 A-C)

Datum 2012-03-05

2 (9)
2010/KS0829

SCB: s redovisning av faktorer som bör uppmärksammas för att få nöjdare
medborgare i Borås Stad
SCB redovisar även resultatet i en prioriteringsmatris, som visar vilka faktorer som bör
uppmärksammas för att få nöjdare medborgare. Kommunen bör i sitt förbättringsarbete
uppmärksamma faktorer med stor effekt och relativt låga betygsindex, dvs. i första hand de
som hamnat i kvadrant Prioritera i prioriteringsmatrisen. Även faktorer med relativt höga
betygsindex och stor effekt, dvs. de som hamnat i kvadrant Förbättra om möjligt bör
uppmärksammas om man tror att det finns en påtaglig potential för ytterligare förbättringar.
Faktorer som hamnat i kvadrant Lägre prioritet, kan ges lägre prioritet eftersom en förbättring
av deras låga betygsindex förväntas ha en lägre effekt på helhetsbetyget. I kvadrant Bevara,
hamnar de faktorer som kan ges lägst prioritet i ett förbättringsarbete, men kommunen bör se
till att betygsnivån inte försämras för de faktorer som har låga effektmått. (Diagram 2 A-C)
Nöjd- Region- Index, NRI
För Borås Stad är det främst förbättringar av betygsindexen för faktorerna Bostäder, Trygghet,
Fritidsmöjligheter och Kommunikationer som kan höja helhetsbetyget Nöjd- Region- Index.
49 procent av medborgarna i Borås stad kan starkt rekommendera vänner och bekanta att
flytta till kommunen medan 11 procent vill avråda från det.
Faktorer som bör prioriteras: Bostäder, Trygghet
Faktorer som bör förbättras om möjligt: Fritidsmöjligheter, Kommunikationer
Faktorer som kan ges lägre prioritet: Arbetsmöjligheter
Faktorer som bör bevaras: Utbildningsmöjligheter, Kommersiellt utbud
Nöjd- Medborgar- Index, NMI
För Borås Stad är det främst förbättringar av betygsindexen för verksamheterna Gator och
vägar, Äldreomsorgen, Grundskolan, Stöd för utsatta personer, Renhållning och sophämtning
samt Vatten och avlopp som kan höja helhetsbetyget Nöjd- Medborgar- Index.
Verksamheter som bör prioriteras: Gator och vägar, Äldreomsorgen, Grundskolan, Stöd
för utsatta personer
Verksamheter som bör förbättras om möjligt: Renhållning, sophämtning, Vatten och
avlopp
Verksamheter kan ges lägre prioritet: Gång- och cykelvägar, Förskolan
Verksamheter som bör bevaras: Miljöarbete, Räddningstjänsten, Kultur, Gymnasieskolan,
Idrotts- och motionsanläggningar
Nöjd- Inflytande- Index, NII
För Borås Stad är det främst förbättringar av betygsindexen för faktorerna Påverkan och
Förtroende som kan höja helhetsbetyget Nöjd- Inflytande- Index.
Faktorer som bör prioriteras: Påverkan, Förtroende
Faktorer som bör förbättras om möjligt: Ingen faktor har hamnat i detta område.
Faktorer som kan ges lägre prioritet: Kontakt
Faktorer som bör bevaras: Information

Datum 2012-03-05

3 (9)
2010/KS0829

Jämförelse med 2007 års undersökning
Resultatet har endast förändrats i liten omfattning i jämförelse med 2007 års undersökning.
Förändringarna är så små att det inte är statistiskt säkerställda förändringar.
Kommentarer från medborgare
Medborgarundersökningen innehåller även en del där de som svarar kan lämna synpunkter i
fritext till sin kommun. Det har lämnats ett hundratal kommentarer inom olika områden.
Kommentarerna kan vara ett underlag i medborgardialoger. (Bilaga).

Hur ska Borås Stad använda resultatet?
Resultatet är avsett att användas av förvaltningar och bolag samt övergripande för Borås Stad
med syfte att öka nöjdheten hos kommunens invånare
Medborgarundersökningen är en attitydundersökning, inte någon brukarundersökning och är
därmed ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens medborgare ser på sin
kommun. SCB: s modellanalyser syftar till att ge en helhetsbild över vilka områden som har
särskilt stor betydelse för en förbättring av de helhetsbetyg som medborgarna ger sin
kommun.
Att höja en faktors betygsindex behöver inte nödvändigtvis betyda att en faktor eller ett
verksamhetsområde måste förbättras. Det kan vara så att medborgarna har en bristfällig
kunskap om hur en viss verksamhet eller ett visst område fungerar och därför behöver mer
information om den verksamheten eller det området.
Det är viktigt att kommunen i den egna analysen, även hämtar kunskap från andra håll om de
områden som undersökningen tar upp. Till exempel från Kommunens Kvalitet i Korthet,
LUPP- undersökningen (Lokal uppföljning ungdomspolitiken), brukarundersökningar, Öppna
jämförelser, budget och årsredovisning samt välfärdsbokslut. Förvaltningarnas och bolagens
egna medborgar- och brukarenkäter, polisens trygghetsmätning, nationell statistik och andra
nationella undersökningar är ytterligare underlag som kan ge användbar information.
Resultatet samt medborgarnas kommentarer kan också användas som underlag i
medborgardialoger.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Resultatet överlämnas till nämnder och bolag för att användas i analys och planering av åtgärder med syfte att
öka nöjdheten hos kommunens invånare
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1 A: Nöjd- Region- Index, NRI. Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att
bo och leva på?
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1 B: Nöjd- Medborgar- Index, NMI. Vad tycker medborgarna om kommunens
verksamheter?
NMI
Bemötande och tillgänglighet
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Gymnasieskolan
Äldreomsorgen
Stöd för utsatta personer
Räddningstjänsten
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Idrott- och motionsanläggningar
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Miljöarbete
Renhållning och sophämtning
Vatten och avlopp
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1 C: Nöjd- Inflytande- Index, NII. Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin
kommun?
Borås stad
Samtliga kommuner

NII
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2 A- SCB: s prioriteringsmatris- Nöjd - Region- Index, NRI
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2 B- SCB: s prioriteringsmatris- Nöjd- Medborgar- Index, NMI
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SCB:s medborgarundersökning 2011
Kommentarer från medborgare som svarat på undersökningen
Kultur
Angående B 10: kultur
Tycker mer fokus borde ges åt de kulturhistoriska museerna, och då särskilt Borås museum i
Ramnaparken. Att stänga museet halva året från allmänheten efter att ha satsat 2.5 miljoner på ny
basutställning känns som en märklig satsning.
Varför inte utnyttja museets potential mer med fler utställningar och mer pedagogisk verksamhet?
Utseendemässigt och kulturfronten blir bara bättre och bättre, men utbildningsmässigt har den en bit
kvar.
Jag skulle vilja att kommunen bygger operahus eller ny teater var vi kunde lyssna på musikaler eller
opera. Det skulle vara bra att ha sådant t ex. i Annelundsparken eller Stadsparken.
Få en levande park med restauranger och uteliv. Nu vågar ingen gå i parken.
Min åsikt är att bygga lokaler och bibliotek i samma hus är inte bra, bibliotek bör vara på ett annat
ställe. Runtom teatern bodde vara teatergrill och andra ställe som du kan njuta din matbit före eller
teater.
Jag tycker om allt i min stad.
B 7d = Utanför centrum bra / inom centrum kusligt.
B 8 = Beroende var i kommunen man bor.
B 10 = Stadsteater / privata teater, privata konserter, kulturbidrag till vilka??
Äldreomsorgen
Ren katastrof!
Det bör tidligt framkomma till kommunens invånare hur illa den tidigare borgliga majoriteten skötte
kommunens verksamheter.
Det bör också framkomma till invånarna hur illa borgarnas skattesänkningar gör mot välfärden i
kommunen inom vård, skola och äldreomsorg.
Det är ju så att om inga skattepengar kommer in, kan heller ingen välfärd komma ut.
Varför fanns det inga frågor om maten som serveras inom kommunens alla verksamheter?
Är inte maten en viktig fråga för kommunen?
Vid äldrevård:
-

samma personal
kunniga att sköta om skador (sjuksköterskor utbildning).

Omsorgen med handikappade och de personer med syndrom kunde vara bättre.
Dåligt engagemang för de äldre. Det sköts av privata / tycka synd om initiativ grupper.
Anhöriga får kämpa för sina lagliga rättigheter i samhället.

Invandrare
Katastrof med alla invandrare! Se bara på Norrby hur de har förstört!!
Även hur det blir när de flyttar in i AB Bostäder t ex Sjöbo.
Är det så här vi vill ha det??
Det finns alldeles för många invandrare ( Ny svenskar) i kommunen!
Det finns för många invandrare i Borås som inte gör något. Sett på café, hur det ser ut mitt på dagen.
Många invandrare lever på bidrag. Varför har invandrarföreningar mer bidrag än svenska föreningar?
Jag är inte rasist. Men säger man något, blir man kallad rasist. Bränna bilar, kasta sten är det kultur som
vi vill slippa i Borås.
Cykelvägar
Fler papperskorgar, tydligare cykelvägar, bättre gångbanor.
Jag vill se ökade ansträngningar vad det gäller cykelbanor och kollektivtrafiken.
Möjligheten att klara sig utan egen bil ser jag som avgörande för en kommuns attraktionskraft då vi går
mot ett samhälle med begränsad tillgång till ”billig” olja.
Bygg cykelväg mellan Viskafors och Borås.
Bygg bullerskydd längs med Varbersvägen. Mer fartkontroller på Varbergsvägen och tack för det nya
biblioteket.
Jag tycker att kommunen skulle göra mycket mer för miljön. Bygga cykelvägar också i dem små tätort
(eller i närheten). Också tycker jag att det är dags att ställa om för miljövänlig energi (solen, vatten, vind
etc...) ifrågasätta kärnkraft!! Efter allt det som har hänt över hela världen!
Ge mamman (eller pappan) möjligheter att kunna ta hand om barn – ej bara lämna dem efter 1 år på
dagis p g a känna pengar.
Del C – frågorna ger ej möjlighet till rättvis svar.
B 7 – Cykelvägar, detta är ett skämt! Uselt!! Dåligt markerade gång- och cykelvägar.
För smala gång- och cykelvägar. Det bör finnas cykelväg i varje riktning.
Som det är nu, är det farligt för gående och cyklister och omöjligt för bilförare att se när snabbcyklande
trafikanter kommer.
Markera cykel / korsning väg med färg som t ex i Danmark – minska risken för olyckor.
Bättre underhåll – ta bort alla gropar och hål samt grus som ligger året om.
// En cyklist sen många år, tack! //
Det är bra att man satsar på cykelvägar. Man bör även satsa på att det blir enklare och mer miljövänligt
att köra bil i Borås för oss som måste ha bil.
Ex är Åsbogatan en katastrof
Att polisen ser till att cyklister inte cyklar på trottoarerna, jag har svårt att gå där de skall cykla, det finns
gata de kan åka på. Det finns ingen hänsyn.
Många befintliga cykelbanor har undermålig beläggning, det är en skakig upplevelse att cykla på dem.
Bättre röjning av sly där cykelbanor möter gator och vägar.

Om han är smart som politiker bodde han bygga en cykelväg mellan Sjömarken och Sandared.
Då vinner han nästa val. Det är säkert. Då skulle t o m jag rösta på han.
Jag skulle se ökade ansträngningar vad gäller cykelbanor och kollektivtrafik.
Möjligheten att klara sig utan egen bil ser jag som avgörande för en kommuns attraktionskraft då vi går
mot ett samhälle med begränsad tillgång till ”billig” olja.
Tycker det är alldeles för stora skillnader i att leva och bo i kommunen beroende på var i kommunen
man är bosatt. Upplever att ytterområdena ständigt blir eftersatta jämfört med centralorten.
Detta gäller speciellt gång- och cykelvägar samt även utsmyckningen av allmänna plats.
Gång- och cykelvägarna är dåligt skyltat, utsmyckningen av allmänna plats är obefintlig.
Borås har blivit trevlig och vacker stad med många möjligheter för allt möjligt individuell intressen.
Tack vare vara politiker som med noggrann planering genomför ändringar och bygger om t ex
cykelvägar.
Kanske dags att bygga gångväg mellan Sjömarken och Sandared.
Det finns ingen cykelväg mot Borås.
Trafik och bostäder
På och i anslutning till Åsbogatan, Kungsleden och Kulturhuset/ Bäckängsgymnasiet har blivit helt
oacceptabel. Principen bör vara att öka tillgängligheten, inte tvärtom. Varför buss nr. 15?
Sätt upp elektroniska skyltar som visar farten genom Sjömarken; nu är det 30 km i dag men morgon
som kväll körs det allt mellan 30 - 100 km genom samhället uppskattningsvis.
Bussturer går för sällan ( 1 ggr/tim). Ingen lekplats för barn eller plats för idrott.
Det finns en förjävla massa farthinder som skapar trafikkaos och bidrar till ett högre utsläpp. Dåligt!
Bilparkering är alldeles för dyr i centrum. P-vakterna är på en, jagar. Kommer man ett par minuter
försent blir det dyra böter.
Förbättra kvaliteten på gatan, det ska inte finnas hål och ojämnheter när man åker i centrum.
Förbättra järnvägen så det finns en trygg pendel till Varberg och även mot Jönköping .
Sänk priserna på busstrafiken och inför biljettautomater på hållplatserna för de som vill betala kontant.
Sluta slänga bort pengar på alla löjliga konstverk. Lägg pengarna på att rusta upp de förfallna
stadsdelarna ( Norrby, nedre Sjöbo, Göta) istället.
Brist på Hyr P i centralorten. Miljömässigt?? Om jag väljer att cykla, åka kollektivt eller jogga till och
från jobbet, så måste jag ändå kallstarta bilen och flytta den var 24 /tim.
Hur ofta åker du med kollektivtrafiken?
Jag går eller cyklar till och från arbetet. Längre sträckor med bil.
Lägre hastigheter vid bostadsområden + bullerskydd.
Till Viared går inte några bussar efter en viss tid på dygnet.10 min. efter att den sista bussen går på
vardagar, så slutar många arbetare på t ex Ellos.

Detta leder till att många bilar lämnar Viared vid denna tid och släpper ut mer koldioxid än vad en buss
gör. Att busstrafiken slutar att gå precis när den behövs mest tycker jag inte är så smart.
Ungdomarna som arbetar i Viared kommer inte heller kunna jobba om de inte har bilar och körkort.
På vintern borde gångvägarna också plogas. Annars leder det till att gång inte längre är ett alternativ i
Borås. Det är alldeles för svårt att ta sig fram.
Efter att solen har gott ner, så går det inte att se på vägen mellan Borås Ridhus och Rydboholm.
Detta är inte säkert. På en väg som går genom skogen och är en 80 km /tim väg, bör det finnas
vägbelysning. Detta är en väldigt osäker väg att köra på, speciellt här det ofta förekommer djur på
vägen. Jag har bara kört där själv på natten två gånger. Men ändå har jag sett rådjur, en igelkott och en
räv! Så det skulle vara säkrare om belysning sattes upp längs med vägen mellan Borås Ridhus och
Rydaholm.
Dåligt med nattbussar till Alingsås!
Politiker och tjänstemän måste acceptera att det finns bilar som måste komma fram i trafiken och
kunna parkera i centrum. Jag förstår miljöaspekten, men bilarna kommer miljömässigt i framtiden, klara
miljökraven. Alla måste acceptera att folk kommer att ha bilar eller elbilar.
Brist på direktbussar från varje stadsdel till centrum. Ett antal vid en upphandling är inte alltid bäst bara
för att priset är lågt. Se på Västtrafiken dåliga service till invånarna.
Vad skall Borås Stad göra åt biltrafiken allt går ju genom stan, kanske dags att fixa till ringleder.
Mycket bra återvinningsstationer med trevlig personal, känns bra att kunna hjälpa till och ta hand om
miljön. Bra att vi går från en kommundelsnämnd på varje stadsdel till tre (kunde varit en).
Om man vill ha folk till affären i centrum ta då bort avgift från parkering.
Bygg en saluhall och mindre butiker i typ väveribolagets lokaler.
Alldeles för dyrt att åka kollektivt, kostnader bör sänkas.
Mycket svårt att få tag på bra hyresrättsbostäder. Alldeles för mycket med bostadsrätter som ”ingen”
har råd att köpa. Bygg mera hyresrättslägenheter centralt.
Förstår ej varför man vill avskaffa all affärsverksamhet i City med att omöjlig göra parkeringsplatser.
Alla vill och har inte möjlighet att åka till Kanalleland.
Jag tycker att det är inspirerade att ni har framtidsplaner för för kommunen, som t ex höghusen som ni
planerar att bygga. Det känns som att man själv är med i ett levande projekt, visa kommuner fastnar lätt
och slutar se framåt, hur de kan utvecklas, alltså.
Nu känns det istället som att Borås kommun kan bara växa, på bästa sätt.
Kommentar till A8: Trafiksituationen gör staden en väldig otjänst – bullrigt och tungtrafik i centrala
delar = stress och otryggmiljö för alla barn vill jag inte släppa på egen hand.
Ska man komma över oövervakade (trafikljus) övergångsställen får man vara modig & kliva ”rätt” ut alla
indianstyle. Att locka ”nya” invånare: känner mig tveksam & förvirrad över de senaste årens
reklamkampanjer för att få folk att flytta till Borås …..ytligt = kortsiktigt. Varför inte ”ta hand” om oss
som bor här redan och få oss att vilja bo kvar, att arbeta inifrån, det skapar automatiskt en positiv spiral.
Att bygga en stad för invånarna – inte för bilarna.
Jag skulle uppskatta en kommun som var mer nyfiken och intresserad av alternativ – skapa en plats där
befolkningen är en del – inte några som ”passivt” ska underhållas.
Mycket trafik på gatan??

Förbättra kollektivtrafiken!
Jag skulle vilja ha belysning från Sjöbo till Kypegården.
Möjligheterna till att åka kollektivt har sedan sommaren 2011 kraftigt försämrats då linje 200 har blivit
direktbuss mellan Ulricehamn och Borås.
A 3 BOSTÄDER: Jag bor på en fin plats men området växer igen eftersom de ej finns möjlighet att få
det upprensat och gallrat på kommunen mark. Jag har frågat kommunen.
Vårda och ta hand om befintlig miljö och bebyggelse! Varje tidsepok har sin charm och är värd att
bevara. Att riva och anlägga nytt är inte alltid det bästa alternativet.
Information
Viktiga beslut ska publiceras i tidningen som samhällsinformation, INTE gömmas på webben.
Lägg upp direktnummer till olika myndigheter på webbplatsen. Jag skulle ringa till Socialen men det
var hänvisning till kommunväxeln och 15 min och kö.
Kontakt med politiker och kommunens tjänstemän
Har ej varit i kontakt och försökt ändra på beslut, vet ej hur dom arbetar eller hur pålitliga dom??
sittarbete.
Viktiga beslut ska publiceras i tidningen som samhällsinformation. INTE gömmas på webben.
Lägg upp direktnummer till olika myndigheter på webbplatsen. Jag skulle ringa till Socialen men det var
hänvisning till kommunväxeln och 15 min kö.
Ha gärna en mobilversion av er hemsida, inte bara applikationer iphone eller android.
Närheten till politiker med möjlighet till synpunkter / åsikt i någon viss fråga är väl ett ”spel för
galleriet !” Ha öppna dagar där allmänheten bjuds in (utan specifikt tema) och kan få träffa våra
politiker (även högre tjänstemän). Kanske kan det bytas idéer & åsikter.
En sedd kommuninvånare blir en bra representant för Borås och en politiker som är ”vanlig”
förtroende och kanske kan det på sikt skapas en samhörighet för vår stad Borås
Utbildning
Jag anser att lärarna på vår skola håller en låg kvalité och ger ett oengagerat intryck.
Då tyvärr nya och engagerade lärare snabbt flyttar vidare till andra skolor tyder detta även på ett dåligt
ledarskap för skolan som helhet. Skolan som avses är Rångedalaskolan.
Kombinationen av ovanstående problem ser jag som bekymmersamt för samhälles fortsatta utveckling
då där är väldigt avgörande för yngre familjer som funderar på att flytta hit.
Jag ville börja på en folkhögskola men den närmsta ligger i Fristad. Skulle vilja att det fanns en närmare
Borås Stad, om det inte i staden.
Skulle även vilja att det finns mer utbildningar i Borås. Själv ville jag exempelvis utbilda mig till
antropolog, men det finns bara i Kalmar ( kanske i Göteborg också).
Skulle vara lättare + öka viljan om det fanns närmare Borås.
Bättre kommunikation när elever byter från grundskolan till gymnasium mellan lärare och
skolhälsovård.

Anledningen till ett lägre betyg på avdelning C bero på att en föräldragrupp aktivt försökt få till stånd
en utbyggnad av en skola under 4 års tid, utan att något händer.
Man låter ca 120 barn gå på en skola bygd för 75 barn.
Men snart slutar föräldrarna driva frågan för barnen är ju snart vuxna….
Utseendemässigt och kulturfronten blir bara bättre och bättre men utbildningsmässigt har en bit kvar.
Har arbetat i 45 år i kommunen som förskollärare, tycker att kommunen skulle ta till vara på
erfarenheten som man har efter arbetslivet.
Man skulle kunna vara mentor för unga förskollärare.
Barngrupperna är alldeles för stora. Dagens barn fodrar mycket uppmärksamhet.
Det var många ord från förskollärare född -44 med 45 års yrkes verksamhet.
Mer pengar till skolan!. Alldeles för stora klasser och för lite personal! Inga medel till privata skolor….
Låt gamla och funktionshindrade få leva ett värdigt liv! Se till att personal har den kompetensen som
fordras!
Skolans verksamhet. Lärarnas situation….. De mest centrala skolorna gynnas liksom privatskolorna. Se
till datorleveranserna. Är själv inte lärare ( men akademiker).
Önskvärt att samma regler gällande 15 tim. placeringar inom förskola ska gälla, i vårt område varierar
det mellan olika Fsk, hur tiderna för 15 tim - barn läggs ut.
3 tim. / dag är inte bra för någon! 5 tim / dag 3 dagar i veckan eller att föräldrarna väljer själva vad
som passar dem bäst ( 3 tim / 5 tim).
Jag är själv både förskollärare & mamma & har sett ” resultatet” av 3 tim från båda hållen.
Det jag upplever i min kommun är att ingen vågar ta ansvar för tagna beslut, politiker säger att
tjänstemän skall utföra deras beslut och tjänstemän skyller på politikerna!!
Sedan anser jag att man skall satsa på barn o. ungdomar, dels med bättre bemanning och dels med en
rättvis lönesättning. Jag tycker att deras löner är för låga.
Eftersom jag både arbetar på en förskola och jag har barn i en förskola vet jag hur verksamheten ser ut.
Det är vikariestopp, inköpsstopp, anställningsstopp, bara massa besparningar, samtidigt åläggs vi
personal att göra mer, få mer ansvar och förbättra verksamheten, som om inte detta vore nog så ska vi
trycka in fler och fler barn på avdelningarna, utan att ta hänsyn till barnen eller personalen.
Detta måste få ett slut, det finns snart ingen kvalité kvar i förskolan, bara förvaring.
Jag anser att man inte kan spara mer på skola / förskola (dagis).
Det är i alla fall det jag tycker som förälder t ex säger skolan / dagis. ”Vi måste spara nu…”
Kan vara så att kommunen ger pengar mer men jag som föräldrar ser inte detta.
Barngruppernas storlek har varit ett problem under den tid jag haft mina barn i den kommunala
verksamheten. Alltför stora grupper i små lokaler med låg personaltäthet.
Stort + dock för utemiljön vid Hedvigsborgs förskola! Mycket bra!
Miljön i de kommunala skolorna är av skiftande kvalitet. Lokalerna är i stort behov av renovering och i
vissa fall är man mycket trångbodda
Föräldrarna får kämpa för en fungerade skola.

Gator och vägar
Angående renhållning av stadens gator. Det är fruktansvärd mycket glas (sönderslagna flaskor etc.) på
gatorna i centrum. Jag önskar att det kunde rengöras bättre eftersom jag är hundägare och min hund
riskerar att trampa på glas när vi promenerar i centrum.
Bara på min gata finns det glasbitar som legat i veckor , det måste bort! Skärsår i hundars tassar är inte
trevligt!! Bor otroligt många hundar i centrala Borås.
Jag tycker att Borås är en fin stad, med vacker natur. Men vad jag retar mig på är snöröjningen.
Under all kritik. Dom skyller på att det fattas pengar. Men det snöar faktiskt olika mycket varje år, vissa
år är helt snöfria. Då måste det bli pengar över till dom åren det snöar mer.
Det är inte så svårt att räkna ut. MVH
B8
Snöröjning på vissa kvarter är bedrövligt. Missar att ploga vissa gator i områden och även att det i vissa
fall blir en bil som får all plogsnö över sig så det inte går att få loss bilen!!!
Förbättra kvaliteten på gatorna, det ska inte finnas hål och ojämnheter när man åker i centrum.
Förbättra järnvägen så det finns en trygg pendel till Varberg och även mot Jönköping.
Sänk priserna på busstrafiken och inför biljettautomater på hållplatserna för de som vill betala kontant.
Sluta slänga bort pengar på olika löjliga konstverk. Lägg pengarna på att rusta upp de förfallna
stadsdelarna (Norrby, Nedre Sjöbo, Göta) i stället.
Jag skulle vilja att man plogar våran gata lika ofta som gatorna bredvid. Jag bor i Fristad och här klassas
tydligen gatorna annorlunda mot varandra, men varför är det så???
Jag trivs gott i Borås kommun, både som invånare och som kommunanställd. Tycker dock att underhåll
utav gångvägar är under all kritik i mitt bostadsområde. Vet ej vem som har ansvar för dessa?
(Alideberg). Gruset är inte ens uppsopat och asfalt saknas på många ställen.
Det är jobbig och otrevlig upplevelse att gå ut på promenader med barnvagnen här. Eftersom att jag
inte försökt att få inflytande i kommunen så kan jag inte uttala mig om detta i dessa frågor.
Rusta upp Sjömarken miljö m m. T ex marken där den gamla Shellmacken låg till en park t ex.
Ta bort jord och sten och bygga till marken och skogen bakom den gamla rivna kiosken.
Kommunen verkar vara ointresserade, det är väldigt skräpigt.
Jag tycker att återvinningsstationerna ska vara öppna oftare.
Jag bor i orten Borgstena där det går utmärkt att leva utan bil, om det inte vore för soporna.
Här finns ingen sätt för bil-lösa att göra sig av med grovsoporna och miljöfarligt avfall.
När jag bodde i landsbyggd i Jämtland fanns en hämtning av sådana sopor med jämna mellanrum.
En lastsopbil kom två gånger om året och hämtade grovsoporna och farligt avfall som vi ställde vid
soptunnorna / vägkanten. Det är mycket praktiskt och miljövänligt att kunna leva utan bil.
Jag skulle vilja att något liknande system för stora och farliga sopor infördes i Borås kommun.
Så att det fungerar att leva utan bil. En ambulerande grovsophämtning vore en lösning på problemet.
En överfylld tunna 14 dagar till!

B 12: Nu det hämtas sopor en annan dag än bestämt, går sophämtarna inte in och hämtar tunna själv
vet man ej om att det hämtas en dag före bestämd tid därför sätter man ej tunnan.
Övrigt
Varför går det ej nå kommunens tjänstemän efter kl. 14.00 på fredagar?
Slopa orimliga och avgångsvederlag till alla kommunala politiker och tjänstemän!
Har ej åsikt om C5
Satsa mer på ungdomarna. Sen ni drog in biståndet till ”We Club” på 90-talet har det inte varit
många diskon. Ger ni ungdomarna något kul att göra på helgerna kommer det bli bättre.
MÅLA OM KOMMUNHUSET, DET SER UT SOM SKATSKIT!
B15
Kontakt med tjänstemän / annan personal i kommunen. Har tänkt telefonkontakt i svaren (ej mail).
ALLT SKA LÅTA SÅ BRA MEN INGET BLIR SÅ BRA I SLUTÄNDAN!
MYCKET PRAT LITEN VERKSTAD! ”HJÄRTAT” FINNS INTE DÄR, BARA TOMMA ORD.
INGET BLIR SOM DET UTLOVAS! TRIST OCH VÄNTA PÅ NÅT SOM ALDRIG HÄNDER!
Jag saknar den kommunala planeringen för landsbygdens utveckling efter åtgärder för att bibehålla den
standard som finns i dag. I den kommunala planerig för boende, miljö, kollektivtrafik och service
koncentreras det mesta till staden Borås och närmaste omgivning.
Vi som är boende utanför tätorterna känner att den centrala beslutskraften tenderar att minska i takt
med att avstånden ökar till centralorten.
Ex: höj den kommunala delen av bidrag till enskilda vägar.
Slopa orimliga pensions- och avgångsvederlag till alla kommunala politiker! och tjänstemän!
Mer pengar till skolan! Alldeles för stora klasser och för lite personal!
Inga medel till privata skolor…..Låt gamla och funktionshindrade få leva ett värdig liv!
Se till att personal har den kompetens som fordras!.
Den här enkäten är väldigt svår formulerat och den är svårt att förstå frågorna.
Ni skulle få ett mycket ”bättre” eller ärligare resultat om enkäten är lättare.
Jag tycker om allt i min stad.
Det jag upplever i min kommun är att ingen vågar ta ansvar för tagna beslut, politiker säger att
tjänstemännen skall utföra deras beslut och tjänstemännen skyller på politikerna!
Sedan anser jag att man skall satsa på barn och ungdomar, dels med bättre bemanning och dels med en
rättvis lönesättning. Jag tycker att deras löner är för låga.
Jag tycker att det är inspirerade att ni har framtidsplaner för kommunen, som till exempel de höghusen
som ni planerar att bygga. Det känns som att man själv är med i ett levande projekt, vissa kommuner
fastnar lätt och slutar se framåt, hur de kan fortsätta utvecklas, alltså.
Nu känns det istället som att Borås Kommun kan bara växa, på bästa möjliga sätt.
B9. Skötes privat.

Det finns pengar till Norrby, Hässleholmen men ej till kranskommunerna.
Privat och eget initiativ, vi har det trevligt i vår kommundel.
De ser på budgetåret och på valperioden.
Fråga A7 Trygghet, känns som den riktar sig framförallt till centralorten. Jag känner mig ABSOLUT
INTE trygg att vistas själv ute nattetid på helger i centralorter däremot känner jag ingen otrygghet där
jag bor.
Skulle velat ha ”ingen åsikt” ruta på fråga A8, B14, C5.
Eftersom jag arbetat inom Borås kommun först i barnomsorgen från 1968 – 1990 och från
1990 - 2005 i äldreomsorgen så har jag väl varit nöjd med det mesta.
Jag har alltid haft bra arbetsledare, som ställt upp för mig.
Apropå kommunens miljöarbete: Hur arbetar Borås kommun i strävan mot millenniemålen?
Det som jag tycker om min kommun är: att min kommun är bästa och hoppas att andra kommuner är
samma som min kommun. Därför jag gillar min kommun och ska aldrig flytta till någon annan
kommun.
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Överläggningar om lokala utvecklingsavtal för perioden 200820082010
Information om Statistiska Centralbyråns (SCB) fortsatta uppdrag att redovisa registerdata om
integration på nationell, regional och lokal nivå.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Informationen läggs till handlingarna.

2012-03-02

Ulf Olsson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-03-02

Annette Carlson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2008/KS0496 106
Programområde: 1
Handläggare: Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65
Datum/avdelningschef: 2012-02-29/Ingegerd Eriksson
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Uppföljning av köp av äldreomsorg från andra kommuner år
2011
Ändring av vistelsebegreppet i socialtjänstlagen och lagen om särskild service ändrades i maj 2011.
Syftet med lagändringen är att underlätta för äldre och personer med funktionsnedsättning att kunna
leva normalt och ta med sig sina insatser till andra kommuner t ex vid planerad sommarvistelse.
Ändringen innebär att kostnadsansvaret läggs på hemkommunen. För äldreomsorgen i Borås Stad har
gjorts en sammanställning över volym och kostnader för sommaren 2011.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ärendet läggs till handlingarna.

120220

Lena Palmén

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-02-21

Annette Carlson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0150
739
Handläggare: Carin Liesén Lindqvist, tfn 35 30 72
Datum/avdelningschef: 2012-02-03 Ingegerd Eriksson

Programområde: 3

Uppföljning av köp av äldreomsorg från andra kommuner år 2011
efter ändring i socialtjänstlagen beträffande vistelsekommun
Bakgrund
Ändring i socialtjänstlagen och lagen om särskild service från den 1 maj 2011 ska underlätta för
äldre och personer med funktionsnedsättning att kunna leva normalt och ta med sina insatser till
andra kommuner t ex vid planerad sommarvistelse.
Lagändringarna innebär att bosättningskommunen ansvarar för att ersätta vistelsekommunen för
uppkomna kostnader enligt bosättningskommunens internpriser och utifrån begäran om
verkställighet av beslut. Brukaravgifter tas ut av bosättningskommunen. Vistelsekommunen
svarar för akut hjälp som tidigare.
Borås valde att följa VästKoms rekommendation att lämna samma ersättning för hemtjänst som
man har för hemsjukvård, samt att utvidga det till hela landet (inte bara Västra Götalands
kommuner). För trygghetslarm och matdistribution används samma internprissättning som vid
köp över förvaltningsgräns. Centrala pensionärsrådet föreslog vid informationen i maj att
informationsblad skulle tas fram och distribueras till alla hemtjänstbrukare, vilket var klart strax
innan midsommar.
Ersättningsnivåer 2011
Hemtjänst inkl avlösning/ledsagning
Trygghetslarm inkl ev larmåtgärd
Matdistrubution inkl matavgift

515 kr/utförd timma
793 kr/påbörjad månad
137 kr/levererad varm portion
62 kr/levererad kyld portion

Utfall sommaren 2011
Sdf Öster

Sdf Väster

Sdf Norr

Totalt

5
203,3

3
62,52

8
1181

16
1447

2
84

4
ej klart

3
49

9
minst 123

Antal brukare med trygghetslarm

2

8

8

18

Antal vistelsekommuner

4

6

6

ca 10

86805
0

50313
0

105697
0

242815
0

Absolut!

Ja

Ja

Antal brukare med hemtjänst
Antal hemtjänsttimmar
Antal brukare med matdistr
Antal portioner

Bokförd kostnad, kr*
Bokförda intäkter, kr
Har utarbetat stöd varit till nytta?
*Alla fakturor har inte inkommit

Kommentarer från hemtjänstens enhetschefer
Borås klarade ändringen bra trots ett snabbt politiskt beslut om lagändringen. I kommunen fick
biståndshandläggarna konkret information med genomarbetat material. I andra kommuner har
det varit stor osäkerhet hur ändringarna ska hanteras. Många handläggare i andra kommuner har
varit dåligt förberedda och fakturor har skickats till fel stadsdelsförvaltning, hem till brukare, och

det har förekommit feldebiteringar. Hemsjukvård som regleras på annat sätt har funnits med i
fakturorna. I något fall tog vistelsekommunen på sig hela kostnaden då de debiterat avgift till
brukaren. Varberg hade skapat egna rutiner och det blev därför i något ärende dubbla blanketter.
En stadsdelsförvaltnings hemtjänst debiterades 100 000 kr för brukare med särskilt boende som
haft sommarvistelse i Lysekil, boendet tog sedan hand om kostnaden och finns inte med ovan.
Fakturor avseende sommarvistelse saknas fortfarande i slutet av december.
Konsekvensbeskrivning
Syftet med lagändringarna har fallit väl ut. Redan tidigare har äldre och personer med
funktionsnedsättning kunnat resa efter egna önskemål. Men det har varit svårt att planera vistelse
i annan kommun då många vistelsekommuner har sett andra kommuners brukare som ren
belastning. Ibland har kommuner velat begränsa tiden för vistelsen och ibland motarbetat genom
att endast ge akuta insatser. Därmed har lagändringarna inneburit en reell förbättring för de
brukare som t ex vill vara i sina sommarhus under lite längre perioder.
VästKoms rekommendation skulle förenkla för de 49 kommunerna genom en enhetlig ersättning.
Hemsjukvårdsersättningen baseras på sjukskötersketjänster inkl delegationer, och ligger betydligt
högre än ersättningarna i de kommuner som tillämpar lagen om valfrihetssystem LOV inom
hemtjänsten. Många kommuner reagerade därför över den högre ersättningen. Vid få brukare har
det dock mindre betydelse. För de timmar som utförts enligt tabellen ovan innebär det att
VästKoms rekommenderade ersättning för hemtjänsttimmar kostar kommunen 745 112 kr
istället för 473.110 kr om hemtjänstvalets internpris skulle använts.
Att Borås tolkade VästKoms rekommendation till att gälla för hela landet har underlättat
handläggningen betydligt. Många boråsare vistas i Varberg och Falkenberg under sommaren, och
det skulle vara onödigt krångligt att ha olika ersättningar beroende på vart brukarna åkte.
Att Borås tog med ersättning för trygghetslarm och matdistribution i sin ersättningsöversikt var
också bra eftersom dessa insatser är så pass vanliga och ofta hör samman med hemtjänst.
Utredningen bakom lagändringarna berör endast hemtjänsttimmar även om intentionerna är
vidare. För trygghetslarm, beräknat för påbörjad månad, skulle kostnaden enligt tabellen ovan
vara 14 274 kr för trygghet under sommarmånaderna. För matdistribution beräknat efter varm
mat för de portioner som redovisats ovan är kostnaden 16 851 kr.
Från de 5-7 brukare som tidigare beräknades få hjälp från andra kommuner har summan ökats till
tre gånger så många. Det är positivt, byte av miljö främjar ofta hälsan och ger goda tankar under
vinterhalvåret. Eftersom brukarna tar med sig sin hjälp minskar den i motsvarande nivå på
hemmaplan, och bör inte föra med sig någon större merkostnad. Dessutom kan
semesterplaneringen underlättas för förvaltningarna.
Den totala kostnaden för Borås Stad är för sommarmånaderna (maj t o m september 2011) minst
775.000 kr såvida alla fakturor inkommer. Kostnad i ordinarie hemtjänstgrupper bortfaller under
perioden för dessa hemtjänstbrukare.
Carin Liesén Lindqvist
Utredare
Kvalitet och utveckling, Stadskansliet
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Stimulansbidrag för att förbereda och utveckla
valfrihetssystem inom äldreäldre-och handikappomsorgen
Borås Stad ansökte hos Socialstyrelsen 2008 om stimulansmedel för att utreda och förbereda
hemtjänstvalet enligt lagen om valfrihetssystem, LOV. Redovisning av beviljade medel inklusive
revisorsintyg har skickats till Socialstyrelsen.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ärendet läggs till handlingarna
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Lena Palmén

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-02-23

Annette Carlson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2008/KS0507
047
Handläggare: Carin Liesén Lindqvist, tfn 35 30 72
Datum/avdelningschef: 2012-02-03 Ingegerd Eriksson

Programområde: 3

Redovisning av användandet av stimulansmedel LOV
Bakgrund
Lagen om valfrihetssystem trädde i kraft den 1 januari 2009. För att stimulera kommunerna har
staten via Socialstyrelsen lämnat 2 miljoner i driftsbidrag per kommun för att utreda och/eller
införa någon form av valfrihetssystem inom den sociala verksamheten, främst äldreomsorg,
under perioden december 2008 till och med december 2011. De flesta av landets kommuner har
sökt medel och över hälften har idag beslut om ett eller flera valfrihetssystem enligt LOV.
Borås Stad sökte och fick 2 miljoner kronor enligt nedanstående fördelning. Redovisning
inklusive revisorsintyg har lämnats till Socialstyrelsen enligt direktiv.
Använda stimulansmedel tom 2011-12-31
Budget
Utredning, förberedelser och införande
varav
internt konsultstöd
utredningsarbete/projektledning, del av tjänst
Summa

200 000 kr

Information
varav
annonskampanjer och informationsmaterial
informationer, konferenser, studiebesök mm
utbildning i entreprenörskap, egen personal
Summa

400 000 kr

IT för införande och kvalitetsuppföljning
Varav
systemkostnader, integrering
Summa

1 400 000 kr

Saldo

2 000 000 kr

Utfall
80 583 kr
133 855 kr
214 438 kr

233 821 kr
115 091 kr
25 500 kr
374 412 kr

1 411 150 kr
1 411 150 kr

2 000 000 kr
Resultat
Den 1 september 2009 införde staden valfrihetssystem inom hemtjänsten inklusive delegerad
hälso- och sjukvård. Sedan starten har 16 externa utförare godkänts. Vid årsskiftet 2012 är nio av
dem aktiva. Fem utför både service och omvårdnad, övriga fyra enbart service. Idag har ca 13 %
hemtjänstbrukare, 237 personer, hjälp av externa utförare. Behoven skiljer sig åt från några
timmar service per månad till avancerad omvårdnad stora delar av dygnet. I december 2011 var
antal utförda timmar/månad för externa utförare 7550 timmar.
Detaljinnehåll
Utredning, förberedelse och införande
En utredartjänst på kommunledningskansliet/stadskansliet har använts för utredning och
förberedelser, därefter för införande och löpande frågor kring ”hemtjänstvalet”. Under

utredningstiden har även annan central kompetens bidragit med analys och praktiskt arbete i olika
frågor t ex i framtagandet av ersättningsmodell och informationsmaterial samt för att skapa
förutsättningar för egen personals möjlighet till ”avknoppning”. Samverkan har skett med
representanter från pensionärsorganisationer och fackförbund. Äldreomsorgens tio
verksamhetschefer har medverkat med synpunkter under förberedelsefasen och vid utarbetandet
av kravspecifikation. Materialet har granskats av kommunens jurister. Förfrågningsunderlaget har
lagts ut på Kammarkollegiets LOV-sida i samarbete med kommunens upphandlingsavdelning,
som också medverkat i att ta fram en utvärderingsmodell för offertsvar/avtal. Efter starten har en
modell för uppföljning på olika nivåer utarbetats. Vid utformningen av LOV inom daglig
verksamhet LSS/funktionshinder har upparbetad kompetens tillvaratagits.
Information
Informationsarbetet har bestått av webbproduktion, framtagning och tryckning av brukarmapp
samt informationsfoldrar. Två annonskampanjer har ägt rum och media har uppmärksammat
”hemtjänstvalet”. Samtliga brukare har fått riktad information. Därutöver har egen personal,
pensionärsorganisationer samt intresserade företag/allmänhet fått anpassad information före och
i samband med start. Information har även lämnats andra kommuner och Borås har fått motta
många studiebesök.
För att få igång en reell valmöjlighet för brukarna har utredaren medverkat i styrgrupp för
Tillväxtverkets nu avslutade projekt ProVen som Högskolan i Borås hållit i. Detta samarbete har
breddat informationen till intresserade småföretag och kommunal personal som funderat på att
bilda kooperativ eller företag. Inom detta projekt har seminarier, informationsmöten och
utbildningar ägt rum och nätverk bildats. Enskild information har lämnats intresserade eventuella
utförare. En ny marknad innebär många nya frågor och andra krav än vad företag är vana vid.
För intresserad kommunal personal som kan sin verksamhet är det tvärtom, företagandet är ofta
okänt och frågorna andra.
Att införa ett valfrihetssystem innebär stora förändringar för den verksamhet som ska
konkurrensutsättas men även för kringliggande verksamheter. I processen inom den egna
organisationen har samtliga verksamhetschefer i de tio kommundelarna bidragit med att
kommunicera hemtjänstvalet med kommunens egenregi. Äldreomsorgens kvalitetsledningssystem
har uppdaterats. Diskussioner har förts för att neutralisera biståndshandläggarrollen och nya
rutiner för beställningar, samarbete och ärendeuppföljningar har arbetats fram. Tillsammans med
SixSigma-projekt för handläggarna och IT-utvecklingen har implementeringen av LOV skapat
tydligare roller och ett mer strukturerat sätt att arbeta.
IT för tidregistrering och kvalitetsuppföljning
Stimulansmedel har delfinansierat inköp av IT-systemet Mobipen, vilket inkluderar
systemkostnad, kommunlicens, hårdvara, pennor mm. Systemet används för tidregistrering och
kvalitetsuppföljning. Även verksamhetssystemet har anpassats med en LOV-modul för att
förbereda integration mellan systemen, vilket ska underlätta och säkerställa beställningsprocess
och återrapportering. Tidregistrering i Mobipen ger underlag för utbetalning av timersättningar
och fakturering av brukaravgifter. Insatsregistrering och dokumentation ger god möjlighet till
kvalitetsuppföljning – visar transparant vilka insatser som utförts, av vem och när för brukaren
själv, för utförargruppen och vid ärendeuppföljning.
Carin Liesén Lindqvist
Utredare
Kvalitet och utveckling, Stadskansliet
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Prestationsbaserat statsbidrag till stöd för ett långsiktigt och
systematiskt förbättringsarbete
Borås Stad, hemtjänst och vård- och omsorgsboende har under flera år registrerat i det nationella
kvalitetsregistret Svenska Palliativregistret som är till för alla som vårdar människor vid livets slut.
Borås Stad har anslutit sig till det nationella kvalitetsregistret Senior Alert som är möjliggör ett
systematiskt arbetssätt för att förebygga undernäring, fall och trycksår hos den enskilde. Sedan hösten
2011 registrerar vård- och omsorgsboendena Sörmarksgatan 201-205, Fagersro, Fagerhultsvägen 1 samt
Agamemnon, Österlånggatan 2-4 är i detta register.
Stadsdelsnämnden Öster handlägger dessa statsbidrag fortsättningsvis.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ärendet läggs till handlingarna.

120228

Lena Palmén

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-03-08

Annette Carlson
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Samverkan

Ja

x Nej
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Nya medel - 27 miljoner kronor till kommuner och landsting

Välkommen att söka medel!
Sammanlagt finns nu 27 miljoner kronor avsatta som stöd för kommuner och
landsting att skapa en långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan
på äldreområdet.
Med vänlig hälsning
Sveriges Kommuner och Landsting
Avd. för Vård och omsorg
Sändlista:

Kommuner
Landsting/regioner
För kännedom:
Kommunstyrelsen
Landstings-/regionstyrelsen
Landstings-/regionnämnd
Äldre/socialnämnd
Regiondirektörer
Nätverket för läns/regionförbunden
Nätverket för Hälso- och sjukvårdsdirektörer
Socialchefsnätverket

Infogade filer
27milj.kr .pdf (118 KB)
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Budget 2012 för Inkubatorn i Borås AB
Borås Stad förvärvade i januari 2012 samtliga aktier i Espira Inkubator AB, under namnändring till
Inkubatorn i Borås AB. Syftet med bolagets verksamhet är att skapa fler företag som genererar
tillväxt och hållbar utveckling i Sjuhärad, särskilt avseende kunskapsintensiva affärsområden. Detta
görs genom att tillhandahålla en inkubatorsverksamhet för nystartade tillväxt- och kunskapsföretag i
syfte att underlätta den initiala utvecklingen av dessa.
Bolaget budgeterar för 2012 en omsättning på 11,2 miljoner kronor och ett resultat efter finansiella
poster på 835 tkr. Eventuella avkastningskrav och finansiella mål för bolaget fastställs av
Kommunfullmäktige från och med 2013.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Budgeten för Espira Inkubator AB, under namnändring till Inkubatorn i Borås AB, 2012 godkänns enligt ovan.

2012-03-06

Ulf Olsson

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0168
041
Programområde: 1
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2012-03-05, Christer Johansson

Resultatbudget Espira Inkubator AB 2012
Budget 2012
Rörelsens intäkter
Bidrag Textil & Modefabriken
Bidrag Avknoppningar
Bidrag Inkubatorn, VGR
Bidrag Inkubatorn, Innovationsbron
Bidrag Sjuhärads Kommunalförbund
Bidrag Borås Kommun
Bidrag ETC, Sjuhärads Kommunalförbund
Bidrag Högskolan i Borås
Övriga intäkter

3 911 333 kr
1 030 000 kr
2 400 000 kr
1 000 000 kr
600 000 kr
800 000 kr
- kr
600 000 kr
893 500 kr

Summa intäkter

11 234 833 kr

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Lokal- o fastighetskostnader
Förbrukningsinventarier/förbrukningsmateri
al
Kostnader för transportmedel och resor
Reklam, PR och övriga försäljningskostnader
Kontorsmaterial och trycksaker
Tele och post
Företagsförsäkringar och
förvaltningskostnader
Konsultkostnader
Övriga externa tjänster och kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar

1 025 000 kr
121 500 kr
369 500 kr

-

351 250 kr
150 000 kr
81 750 kr

-

70 000 kr
1 952 500 kr
527 000 kr
5 730 229 kr
20 000 kr

Rörelseresultat

836 104 kr

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande poster
Räntekostnader och liknande poster
Resultat efter finansiella intäkter och
kostnader

DCAN8RFAGX.xls\RR - Espira\\2012-03-15\mno

-

- kr
1 000 kr
835 104 kr

BUDGET ESPIRA INKUBATOR AB 2012

Resultatenhet/Kst:

Totalt

Färgindelningen följer VGR:s indelning
LÖNEKOSTNADER
EXTERNA TJÄNSTER
RESOR
ÖVRIG KOMMUNIKATION
MARKNADSFÖRING
LOKALER
INVESTERINGAR
ÖVRIGT (kontorsutrustning, datorer, skrivare mm)

INTÄKTER
Prognos
Konto

Benämning
3012
3014
3015
3016
3017
3040
3042
3091
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3540
3563
3564
3590
3591
3592
3594
3595
3596

Hyresintäkter, momspliktiga
Receptions- och serviceintäkter
Hyresintäkter, konferenslokal
Redovisningsintäkter
Kaffeavgift
Övriga tjänster
Inkubatorstjänster
Arvode Sjuhärads kommunalförbund
Bidrag
Bidrag VGR
Bidrag ERUF
Bidrag Borås Kommun
Bidrag Sjuhärads kommunalförbund
Bidrag Högskolan i Borås
Faktureringsavgifter
Fakt kostnader till koncernföretag
Fakt kostnader till koncernföretag 12% moms
Övriga fakturerade kostnader
Fakturerade utskrifter
Fakturerade telefonkostnader
Fakturerade städkostnader
Faktuerade möbler
Fakturerad frankering

SUMMA INTÄKTER OCH BIDRAG

Tom 100831 helår 2010

Utfall 2010

Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013

0
0
0
0
0
94 700
86 915
15 061
362 211
2 459 509
804 906
0
0
0
0
8 654
0
0
9 848
1 048
0
0
0

0
0
0
0
0
142 050
130 372
22 592
543 317
3 689 264
1 207 359
0
0
0
0
12 981
0
0
14 772
1 573
0
0
0

0
0
0
0
0
160 900
208 625
15 061
1 019 084
4 025 811
1 043 073
0
0
0
0
8 654
0
0
9 848
1 060
0
0
0

104 625
0
0
0
0
915 000
150 000
900 000
719 412
4 472 471
462 000
600 000
0
600 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

625 500
0
0
0
0
2 100 000
108 000
600 000
1 000 000
3 963 333
738 000
800 000
0
1 300 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

625 500
0
0
0
0
120 000
200 000
600 000
1 000 000
2 400 000
0
800 000
0
600 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3 842 852

5 764 278

6 492 116

8 923 508

11 234 833

6 345 500

-388 810
0
-38 886
0
0
-20 896
-8 600
-2 500
0
0
0
-7 695
-3 619
0
-20 020
-8 471
-11 367
-42 555
0
-3 308
-20 338
-8 617
-5 933
-44 772
-1 738
0
0
-9 131
-3 384
0
-44 400
-58 522
-15 693
0
0
-8 402
-32 386
-1 771

-583 215
0
-58 329
0
0
-31 343
-12 900
-3 750
0
0
0
-11 543
-5 429
0
-30 030
-12 707
-17 051
-63 832
0
-4 962
-30 507
-12 926
-8 900
-67 157
-2 607
0
0
-13 696
-5 076
0
-66 600
-87 783
-23 540
0
0
-12 603
-48 580
-2 657

-512 227
0
-58 329
0
0
-32 149
-8 600
-2 500
0
-136
-4 023
-7 695
-3 619
0
-33 615
-34 874
-42 458
-47 406
0
-3 308
-33 881
-10 894
-5 933
-71 122
-3 324
0
0
-41 254
-14 129
-10 003
-44 400
-29 526
-54 341
-5 484
0
-8 402
-72 747
-1 771

-899 898
0
-60 000
0
0
-50 000
-10 000
0
0
0
-10 000
0
0
0
-25 000
-220 000
-10 000
-40 400
0
-3 500
-40 000
-11 000
-10 000
-75 000
-3 500
0
0
-153 619
0
-210
-48 750
-15 000
-47 000
-35 000
-67 000
-5 000
-30 000
-5 000

-925 000
0
-60 000
0
0
-10 000
-20 000
0
0
0
-10 000
0
0
0
-30 000
-20 000
-15 000
-50 000
0
-6 500
-40 000
-11 000
-10 000
-75 000
-3 500
0
0
-230 000
0
0
-85 000
-30 000
-83 000
-66 250
-23 000
-10 000
-45 000
-9 000

-915 840
0
-60 000
0
0
-10 000
-20 000
0
0
0
-10 000
0
0
0
-30 000
-20 000
-15 000
-25 000
0
0
-40 000
-11 000
-10 000
-75 000
-3 500
0
0
-100 000
0
0
-40 000
-20 000
-20 000
-10 000
0
-10 000
-10 000
-4 000

KOSTNADER
5010
5011
5020
5030
5050
5060
5070
5090
5120
5160
5170
5192
5193
5198
5220
5410
5420
5460
5465
5500
5611
5612
5613
5615
5619
5710
5720
5800
5830
5890
5900
5910
5930
5940
5950
5990
6071
6072

Lokalhyra
Lokalhyra tilläggsavtal
El hyrd lokal
Värme, hyrd lokal
Lokaltillbehör hyrd lokal
Städning, renhållning hyrd lokal
Reparationer hyrd lokal
Övriga lokalkostnader
Belysning
Renhållning och städning
Rep och underhåll fastighet
Försäkringspremier fastighet
Fastighetsskötsel och förvaltning
Övr fastighetskostnader
Hyra/leasing inventarier
Förbrukningsinventarier
Dataprogramvaror
Förbrukningsmaterial
Förbrukningsmtrl i projekt
Reparation och underhåll
Drivmedel personbilar
Skatt, försäkring personbilar
Reparation personbilar
Leasingavg personbilar
Övriga bilkostnader
Frakter och transporter
Tull- och speditionskostnader
Resekostnader, hotell mm
Kost och logi
Övriga resekostnader
Reklam
Annonsering
Reklamtrycksaker
Utställning och mässor
Projektspecifik reklam
Övrig reklam
Representation avdragsgill
Representation icke avdragsgill

DCAN8RFAGX.xls\Totalt\\2012-03-15\mno

6090 Övriga försäljningskostnader
6110 Kontorsmaterial
6150 Trycksaker

6211
6212
6230
6250

Fast telefoni rörligt
Mobiltelefoni
Datakommunikation
Postbefordran

6310
6350
6352
6370
6420
6490
6530
6532
6540
6550
6551
6554
6559
6560
6570
6590
6906
6970
6981
6982
6991
6995

Företagsförsäkringar
Kundförluster
Befarade kundförluster
Kostnader för bevakning
Revisionsarvode
Övriga förvaltningskostnader
Redovisningstjänster
Receptionstjänster
IT-tjänster
Konsultarvoden
Konsultarvoden GALPU
Konsultarvoden IPLD
Konsultarvoden Produktion, TMF
Konsultarvoden Mats Nordqvist
Bankkostnader
Övriga främmande tjänster
Konferenser
Tidningar och facklitteratur
Föreningsavgifter - avdragsgilla
Föreningsavgifter - ej avdragsgilla
Övriga externa kostnader
Tävlingsvinster/priser

SUMMA KOSTNADER

-709
-5 349
-12 275
0
-33 498
-18 196
-1 179
0
0
0
-6 552
-32 000
-900
-184 134
-33 075
-24 283
-519 704
0
0
0
0
-2 250
-39 179
-15 587
-1 605
0
0
0
-31 500

-1 063
-8 023
-18 413
0
-50 247
-27 294
-1 769
0
0
0
-9 827
-48 000
-1 350
-276 201
-49 613
-36 425
-779 556
0
0
0
0
-3 375
-58 769
-23 381
-2 408
0
0
0
-47 250

-709
-23 417
-13 555
0
-51 433
-20 537
-1 343
0
-17 462
0
-10 841
-47 000
-900
-361 434
-92 475
-41 183
-1 027 827
0
0
0
0
-2 250
-86 731
-15 587
-1 605
-500
0
0
-85 352

0
-51 950
-75 000
-3 000
-67 712
-22 100
-2 000
-10 000
0
0
-10 000
-30 000
0
-150 000
-20 000
-67 000
-1 040 500
0
0
0
0
-3 000
-25 000
-190 000
-5 000
-1 400
-100
-64 250
-40 000

0
-50 000
-100 000
0
-57 750
-22 000
-2 000
-10 000
0
0
-10 000
-30 000
-20 000
-100 000
0
-40 000
-652 500
0
0
-1 000 000
-300 000
-3 000
-25 000
-270 000
-10 000
0
0
-19 000
-60 000

0
-25 000
0
0
-45 000
-20 000
-2 000
-10 000
0
0
-10 000
-30 000
0
-100 000
0
-40 000
-100 000
0
0
0
0
-3 000
-25 000
-80 000
-10 000
0
0
0
0

-1 773 788

-2 660 682

-3 100 290

-3 752 889

-4 648 500

-1 959 340

0
-1 356 520
-347 500
0
0
76 401
-1 995
-2 950
0
-28 484
-14 627
-1 382
-36 026
-256 640
-537 567
23 156
-38 122
-450
-29 000
-1 500
0
-3 540
-6 737
-18 985
0

0
-2 034 780
-521 250
0
0
114 601
-2 993
-4 425
0
-42 727
-21 941
-2 072
-54 039
-384 960
-806 350
34 734
-57 183
-675
-43 500
-2 250
0
-5 310
-10 106
-28 478
0

0
-1 983 098
-473 116
0
0
34 173
-2 215
-14 463
0
-37 541
-19 278
-3 185
-38 395
-295 141
-770 360
10 920
-35 309
-450
-37 100
-1 500
0
-3 540
-7 088
-18 985
0

-67 100
-2 500 450
-678 896
0
0
0
-5 000
-3 000
0
-5 000
-3 000
0
0
0
-1 455 561
0
0
0
-30 000
0
-15 000
0
-30 240
-10 000
0

-98 820
-3 037 800
-715 496
0
0
0
-10 000
-5 000
0
-5 000
-3 000
0
0
0
-1 728 113
0
0
0
-60 000
0
-15 000
0
-30 000
-10 000
-12 000

-98 820
-3 153 700
-776 496
0
0
0
-10 000
-5 000
0
-5 000
-3 000
0
0
0
-1 807 718
0
0
0
-60 000
0
-15 000
0
-30 000
-10 000
-12 000

-2 582 468

-3 873 701

-3 695 671

-4 803 247

-5 730 229

-5 986 734

-513 404

-770 105

-303 845

367 372

856 104

-1 600 574

-4 902

-7 353

-8 804

-20 000

-20 000

-20 000

-518 306

-777 458

-312 649

347 372

836 104

-1 620 574

0
0
0
-532
-500
0

0
0
0
-798
-750
0

0
664
0
-544
-500
0

0
0
0
0
-1 000
0

0
0
0
0
-1 000
0

0
0
0
0
-1 000
0

-1 032

-1 548

-380

-1 000

-1 000

-1 000

-519 338

-779 006

-313 029

346 372

835 104

-1 621 574

PERSONALKOSTNADER
7010
7210
7220
7280
7286
7290
7321
7323
7330
7331
7332
7370
7390
7410
7510
7519
7531
7570
7610
7620
7621
7623
7631
7632
7690

Lön kollektivanställda
Lön tjänstemän
Lön företagsledare
Sjuklön tjänstmän
Semesterlön företagsledare
Förändring semesterlöneskuld
Traktamenten skattefria
Skattefria trakt utland
Utlägg resekostnader
Bilersättning skattefri
Bilersättning skattepliktig
Representationsersättningar
Övriga kostnadsersättningar
Pensionsförsäkring
Lagstadgade sociala avgifter
Upplupna sociala avgifter
Löneskatt
Fora enl avtal
Utbildning
Sjuk och hälsovård
Sjukvårdsförsäkring, avdragsgill
Sjukvårdsförsäkring, ej avdragsgill
Personalrepresentation avdragsgill
Personalrepresentation icke avdragsgill
Övriga personalkostnader

SUMMA PERSONALKOSTNADER
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR
7832 Avskrivningar inventarier
RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
8313
8314
8400
8422
8423
8490

Ränteintäkter, kundfordringar
Skattefria ränteintäkter
Räntekostnader
Räntekostnader leverantörsskulder
Räntekostnader ej avdragsgilla
Övriga finansiella kostnader

SUMMA FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

DCAN8RFAGX.xls\Totalt\\2012-03-15\mno
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Utbyte av luftbehandlingssystem samt åtgärder för
energieffektivisering vid Fristadsskolan
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Lokalförsörjningsnämnden får uppdrag att projektera utbyte av luftbehandlingssystem samt energieffektiviserande
åtgärder vid Fristadskolan i enlighet med nämndens förslag den 3 februari 2012.
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Programområde: 2
Handläggare: Åke Thor, tfn 033-35 70 43
Datum/avdelningschef: 2012-03-05, Christer Johansson
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Ekonomistyrning
Åke Thor, tfn 033-35 70 43

Lokalförsörjningsnämnden

Utbyte av luftbehandlingssystem samt åtgärder för
energieffektivisering vid Fristadsskolan
Lokalförsörjningsnämnden har i en skrivelse daterad den 3 februari 2012 föreslagit att
nämnden skall få projekteringsuppdrag för ett utbyte av luftbehandlingssystem samt
energieffektiviserande åtgärder vid Fristadskolan. Utgiftsberäkningen nu
överensstämmer med de 8,0 mnkr som avsatts i investeringsbudgeten.
Stadsdelsnämnden Norr har den 1 mars 2012 tillstyrkt förslaget.
Kommunstyrelsen har den 26 mars 2012 beslutat i enlighet med
Lokalförsörjningsnämndens framställning.
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Tom Andersson
Kommunalråd

Ekonomichef
Christer Johansson

BESLUT
Lars Bengtsson
Områdeschef skola

2012-03-01

1 (2)
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Utbyte av luftbehandlingssystem samt åtgärder
för energieffektivisering vid Fristadskolan
För att skapa ett gott inomhusklimat och minimera energibehovet, har
Kommunfullmäktige i Budget 2012 avsatt 8 mnkr för ombyggnad av
ventilationsanläggningen på Fristadskolan. Investering i nytt
luftbehandlingssystem och andra åtgärder för att skapa en energieffektiv skola
genomförs bland annat för att uppnå de klimatmål Borås Stad satt upp för
2020.
Investeringen i ventilationsanläggningen på Fristadskolan leder till väsentligt
förbättrad inomhusmiljö och därmed en bättre arbetsmiljö för elever och
personal. En god arbetsmiljö med anpassad temperatur, frisk syresatt luft och
tillräcklig luftomsättning har betydelse för elevers och personalens
förutsättningar att med bibehållen energi genomföra undervisningen under en
hel skoldag. Planerad åtgärd blir därmed en faktor som får betydelse för
skolans resultat och måluppfyllelse.
Ett av huvudskälen för investeringen är att nuvarande ventilationsanläggning
tjänat ut och att reservdelar saknas för reparation av anläggning. Ett annat skäl
är att energieffektivisering och driftsbesparingen beräknas till cirka 220 tkr
per år.
Investeringen som bland annat omfattar värmeåtervinning/luftbehandlingsaggregat, behovsstyrd ventilation, fasadisolering, takisolering, nya ytterdörrar
och ny belysning beräknas till 8 mnkr. Investeringen avskrivs på 20
respektive 33 år och lokalkostnadsökningen år 1 beräknas till 298 tkr.
Med hänvisning till ovanstående föreslås Stadsdelsnämnden Norr tillstyrka att
Lokalförsörjningsnämnden ges projekteringsuppdrag för byte av
luftbehandlingssystem och energieeffektiviserande åtgärder vid
Fristadskolan.
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Beslut
Stadsdelsnämnden Norr föreslår Kommunstyrelsen att
Lokalförsörjningsnämnden ges projekteringsuppdrag för utbyte av
luftbehandlingssystem och energieffektiviserande åtgärder vid Fristadskolan.

STADSDELSNÄMNDEN NORR

Malin Carlsson (S)
Ordförande
Bo Drysén
Stadsdelschef
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Projekteringsuppdrag för ny förskola på Hestra.

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen uppdrar åt Lokalförsörjningsnämnden att projektera en förskola på Hestra i enlighet med nämndens
förslag den 2 februari 2012.
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Lokalförsörjningsnämnden

Projekteringsuppdrag för ny förskola på Hestra
Lokalförsörjningsnämnden har 2 februari i en skrivelse adresserad till
Kommunfullmäktige föreslagit att nämnden skall få uppdrag att projektera en ny
förskola på Hestra.
Ursprungligen var planeringen att Kommunstyrelsen skulle ta beslut om
projekteringsuppdraget vid sitt möte den 21 januari 2012. Till detta hade
Stadsdelsnämnden Väster lämnat en skrivelse där förslaget till en ny förskola
tillstyrktes. Men med anledning av att stadsdelnämnden förordade en större förskola
än den ursprungligen planerade gick ärendet tillbaka till Lokalförsörjningsnämnden
för kompletterande handläggning.
I det förslag som Lokalförsörjningsnämnden nu lägger fram har stadsdelnämndens
intentioner om en större förskola beaktats. Eftersom stadsdelnämnden redan uttalat
sig till förmån för en sådan lösning bedömer Kommunstyrelsen att nämnden inte
behöver yttra sig på nytt även om Lokalförsörjningsnämndens förslag förändrats.
Lokalförsörjningsnämnden har riktat sitt förslag till Kommunfullmäktige. Bakgrunden
torde vara att projektet nu överstiger den utgiftsram som finns i budgeten för 2012.
Utgiften beräknas nu till 29,7 mnkr mot att det i budgeten avsattes 26,6 mnkr. Men
Kommunstyrelsen har av fullmäktige fått ett bemyndigande att besluta om
projekteringsuppdrag även om den budgeterade utgiften överstiger budgeten. Det
räcker således med behandling i Kommunstyrelsen. Dock skall Kommunfullmäktige
innan bygget startar få möjlighet att ta ställning till utökningen. Detta kan antingen
ske i kommande budget eller som ett särskilt ärende om en anslagsframställning
kommer in innan Kommunfullmäktige beslutar om nästa budget.
Lokalförsörjningsnämnden har villkorat sitt förslag att det skall accepteras av
Samhällsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsen uppfattar att det som avses är att
projektet får bygglov. Detta är ju ett självklart steg i den vanliga processen i ett
byggärende som Lokalförsörjningsförvaltningen hanterar och skall inte ingå i
beslutsordningen för att behandla ett byggärende i Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har den 26 mars beslutat att uppdra åt Lokalförsörjningsnämnden
projektera en förskola på Hestra i enlighet med nämndens förslag den 2 februari
2012.
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Kommunstyrelsen

Nybyggnad av förskola i Hestra, Norrby –
godkännande av projekt enl förslag från LFN
I Borås stads budget för 2012 är upptaget investering i ny förskola i Hestra.
Stadsdelsnämnden Väster beslutade den 23 augusti 2011 vid behandling av
förslag till Budget 2012:1 att ”fortsätta planeringen för etablering av
förskola i Hestra”.
Beslutet grundar sig på förvaltningens analys av platsbehovet och LFN:s
beslut om hemställan till kommunstyrelsen den 25:e januari 2011 ”under
förutsättning av Stadsdelsnämnden Väster godkänner projektet att
kommunstyrelsen beslutar att ge projekteringsuppdrag för nybyggnad av
förskola på Hestra Norrby, med 6 avdelningar”.
Arbetet med utformning av lokaler för skola och förskola har behandlats
av kommunstyrelsen den 28:e november 2011. Där framgår bl a att ”För
förskolan är enheter med 4 – 8 avdelningar mer kvalitets- och
kostnadseffektiva än förskolor med 1- 3 avdelningar. Därmed behöver
utvecklingen vara att små förskolor ersätts med förskolor med flera
avdelningar, där så är möjligt utifrån efterfrågan på förskoleplatser”. Vidare
angavs ett antal scenarier att beakta vid nybyggnation av förskolor. Bl a
anges att:
•
•
•

Paviljonger bör avvecklas
Överväga avveckla mindre förskolor med omfattande
renoveringsbehov och ej ändamålsenliga lokaler
Bygga in flexibilitet i lokalerna så att de lätt kan ställas om till annan
verksamhet.

Stadsdelsförvaltning Väster arbetar enligt dessa anvisningar vilka är
aktuella i föreliggande ärende om uppförande av förskola i Hestra.
Stadsdelsnämnden framhöll dessutom i sitt remissyttrande ”Arbetet med 115 årsperspektivet inom förskola/skola bör underlätta en smidigare
lokalanvändning. Nya förskolor kan med fördel utformas så att
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avdelningsbegreppet såsom avgränsning för verksamhetens bedrivande
tunnas ut. Men också så att barnen kan var kvar längre om demografin
tillfälligt gör det trångt i närliggande skolor eller tvärt om. Detta perspektiv
bör finnas med när LFF arbetar med lokalbeståndet.”
Föreliggande förslag innebär:
Avveckling av tre enheter:
Draken lägenhet ca 31 barn
Hallatorp paviljong ca 45 barn
Virvelvinden paviljong ca 60 barn
Totalt ca 136 barn
Nyetablering av Hestra med 160 platser.
En nettoökning med ca 24 platser.
Enl LFF:s skrivelse från den 25 januari 2011 kommer hyran år 1 uppgå till
1 907 400 kronor. Hyror från enheter som avvecklas uppgår till 1 681 096
kronor. Dvs en ökning med 226 304 kronor.
Genom samordning, färre adresser och den personaleffektivisering som det
innebär att arbeta med en hel förskoleenhet utan avdelningsindelning
finansieras den ökade hyreskostnaden.
I förvaltningens detaljbudget 2012 är dessa effekter beaktade.

STADSDELSNÄMNDEN VÄSTER

Lennart Andreasson
Ordförande
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Likviditetsrapport för Borås Stad 20122012-0202-29
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ärendet läggs till handlingarna

2012-03-12

Ulf Olsson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-03-14

Annette Carlson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0008 049
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Handläggare: Carina Andell, tfn 033-357192
Datum/avdelningschef: 2012-03-12, Christer Johansson
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Överenskommelse om anordnande av boende för barn utan
legal vårdnadshavare i Sverige , s.k. ensamkommande barn,
med uppehållstillstånd
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ärendet läggs till handlingarna.

2012-03-12

Ulf Olsson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-03-14

Annette Carlson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0186 133
Programområde: 3
Handläggare: Åke Thor, tfn 033-35 70 43
Datum/avdelningschef: 2012-03-12, Christer Johansson

PM
2012-03-12
Överenskommelse om anordnande av boende för barn utan legal vårdnadshavare i
Sverige , s.k. ensamkommande barn, med uppehållstillstånd
Kommunstyrelsen godkände den 27 februari ett avtal som innebar att Migrationsverket skulle
betala kommunen för boendeplatser för ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd.
Kommunen skulle få ersättning för fyra platser från och med 1 mars 2012 och för ytterligare fyra
platser från och med 25 mars 2012.
När avtalet kom för undertecknande hade antalet platser ändrats till fem från och med 1 mars.
Totalantalet från och med 25 mars var fortfarande åtta platser. Ändringen innebar att
ersättningen till kommunen ökades under perioden 1 – 25 mars. Således en ändring till
kommunens fördel.
Kommunstyrelsens ordförande har undertecknat avtalet i dess nya lydelse.
Åke Thor

