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Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndage
måndagen
agen
den 18 juni 2012,
2012, kl 14.00.
Ulf Olsson
Göran Björklund

Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid
behandling av ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)
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Stadskansliet:

Kc
PF
I
KU
M
E
N
SP

Kommunchefen
Personal och förhandling
Information
Kvalitet och utveckling
Markavdelningen
Ekonomistyrning
Näringsliv
Samhällsplanering
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Val av protokolljusterare
Kc
Kc

Kc

Kc

1
2

3

4

Kvittering av checkar och postväxlar m.m.
(2011/KS0797 002-1)

(Bil)

Sjuhärads kommunalförbund, budget och verksamhetsplan
2012.
(2012/KS0261 106-1)

(Bil)

Begäran om åtgärder med anledning av översvämningar
vid Marsjön.
(2012/KS0099 269-2)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)

Redovisning av utbildningsbidrag 2011.

(Redovisningar från Vägvalet, Folkpartiet
Liberalerna, Moderata Samlingspartiet,
Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna)
(2012/KS0109 027-1)
b)

Beslut om utbetalning till kommunerna för
uppgifter i krishanteringssystemet 2012 från
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
(2012/KS0426 016-1)

c)

Granskning av hur undantag avseende
tjänstekoncessioner tillämpas.
(Konkurrensverket har genomfört en granskning

av hur undantagen avseende tjänstekoncessioner i
lagen om offentlig upphandling (LOU) respektive
lagen om upphandling inom områdena vatten,
energi, transporter och posttjänster (LUFS)
tillämpas av upphandlande myndigheter.
Tjänstekoncessioner definieras i dessa lagar som
tjänstkontrakt vilka innebär att ersättningen för
tjänsterna helt eller delvis utgörs av rätten att utnyttja tjänsten.
I dess granskning har Konkurrensverket efterfrågat
information från Borås Stad om några kontrakt
tilldelats under åren 2008–2011 vilka kommunen
klassificerar som tjänstekoncessioner, samt uppgift
om planerade tilldelningar av sådana kontrakt.
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Efter att yttranden inhämtats från kommunens
förvaltningar svarades Konkurrensverket att något
kontrakt avseende tjänstekoncession inte tilldelats
under den ifrågavarande perioden och att kommunen inte planerar för tilldelning av något sådant
kontrakt.
Konkurrensverket har nu avslutat granskningen och
utkommit med rapporten ”Tjänstekoncessioner –
När, var, hur?” (Konkurrensverkets rapportserie
2012:4). Rapporten finns på Konkurrensverkets
hemsida
(http://kkv.se/upload/Filer/Trycksaker/Rapporter/
rapport_2012-4.pdf).
(2011/KS0530 055–1)
(Förslag: a–c till handlingarna)
PF

1

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Medgivande av återbesättning av vakant tjänst i
övriga fall (ej förvaltningschef, avdelningschef
eller verksamhetsansvarig).
(ärendenummer 39, 118, 130–56, 158–163, 165 och
168–173/2012)
(2012/KS0002 023-1)

b)

Medgivande av återbesättning av vakant tjänst i andra
fall.

(ärendenummer 5/2012)
(2012/KS0003 023-1)
(Förslag: a–b till handlingarna)
I
I
KU

1
2
1

Grafiska regler för Borås Stad.
(2011/KS0774 008-1)

(Bil)

Marknadsföringssamarbete i Europa league 2012.
(2011/KS0863 105 – 1)

(Bil)

Nationell samordning av hemslöjden – översyn av Nämnden
för hemslöjdsfrågor (Ds 2012:8).
(2012/KS0354 869-3)

(Bil)
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KU

KU
KU

2

3
4

Sammanställning av det sociala innehållet, vård- och omsorgsboende Borås Stad 2011.
(2012/KS0213 739-3)

(Bil)

Rapport inflytande för barn och unga
(2012/KS0294 104-3)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)
b)

Spetsutbildning 2013/2014
(2012/KS0413 047-3)

(Bil)

Skrivelse med synpunkter på handikappomsorgen i Borås

(Ärendet överlämnat till Sociala omsorgsnämnden för handläggning. Ärendet är
sekretessbelagt)
(2008/KS0561 731-3)
(Förslag: a–b till handlingarna)
M

E
E

E
E
E

1

1
2

3
4
5

Markbyte rörande fastigheterna Hevea 5 & 6 och TorpaSjöbo 2:2 på Nordskogen, Sjöbo.
(2012/KS0454 269-2)

(Bil)

Disposition av överskott 2011, stadsdelsnämnden Öster.
(2012/KS0357 042-3)

(Bil)

Svar på motion av Lennart Andreasson (V), om en badplats
i Viskan, invid skatehallen.
(2010/KS0162 822-3)

(Bil)

Budgetramar för år 2013.
(2012/KS0069 041-1)

(Bil)

Ökad kreditlimit för Viskaforshem AB.
(2012/KS0331 045-1)

(Bil)

Borås Stads remissyttrande över Ds 2012:11 Kontrollköp ålderskontroll vid försäljning av folköl, tobak och receptfria
läkemedel.
(2012/KS0370 761-3)

(Bil)
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E

6

Anslagsframställan för nybyggnation av LSS boende på Kelvingatan, Hässleholmen.
(2009/KS0474 293-2)
(Bil)

E

7

Svar på motion av Heiti Ernits (MP), inför mobila gatukonstväggar i Borås.
(2011/KS0660 809-3)

E

8

(Bil)

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Likviditetsfrågor.

(29 maj 2012, ärendenummer 5/2012)
(2012/KS0044 045-1)
(Förslag: a till handlingarna)
E

9

Anmälningsärenden:
a)
b)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2012-03-31.
(2012/KS0008 049-1)

(Bil)

Lokalresursplan 2013-2016.

(Fritids- och folkhälsonämnden har i sitt förslag
till lokalresursplan 2013-2016 bl a meddelat
Lokalförsörjningsnämnden och Kommunstyrelsen
att man vill frånträda sig Kårhuset, Rotundan och
Sundholmen. Beredning om detta pågår och beslut
förväntas att tas i samband med Budget 2013)
(2012/KS0391 282-2)
c)

Kallelse till bolagsstämma.

(Rångedalahallen AB har inkommit med kallelse till
ordinarie bolagsstämma den 31 maj 2012)
(2012/KS0407 106-1)
d)

Fritidsverksamhet i gruppboende.

(Ärendet är översänt till Sociala omsorgsnämnden
för handläggning)
(2012/KS0420 730-3)
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e)

Barnpassning – delvis bekostad av kommunen.

(Skrivelsen är besvarad av kommunalråd Lena Palmén
(S)
(2012/KS0419 718-3)
(Förslag: a–e till handlingarna)
SP

1

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Yttrande över lokaliserings- och lämplighetsprövning
utanför detaljplanelagt område 2012-05-23
(ärendenummer 6/2012)
(2012/KS0066 216-2)

(Förslag: a till handlingarna)
SP

2

Anmälningsärenden:
a)

Beslut om statligt bidrag till Lokala naturvårdsprojekt
(LONA), 2012.
(Den 26 mars 2012 ansökte Kommunstyrelsen om ca

1,2 mnkr i statsbidrag för fyra lokala naturvårdsprojekt. Den 1 juni beslutade Länsstyrelsen att bevilja
sammanlagt 855 tkr till tre boråsprojekt. Dessa är
tryckning av Borås Friluftsguide 350 tkr,
tillgänglighetsanpassning av Kypegårdens utemiljö 200
tkr och Naturreservatet Storsjön 305 tkr. Ansökan om
våtmark vid Benmjölsfabriken beviljades inte statsbidrag)
(2012/KS0239 430-2)
b)

Behov av trafiksäkerhetsåtgärder vid Dalhem i
Dalsjöfors.

(Överlämnas till Tekniska nämnden för handläggning)
(2012/KS0435 512-2)
(Förslag: a-b till handlingarna)
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M
M
E

2
3
8

Arrendeavtal, del av Skrapered 1:90 för Gäddereds Motorbana.
(2012/KS0418 261-2)

(Bil)

Försäljning av cirka 5300 m2 av fastigheten Byttorp 3:1
(2011/KS0592 253-2)

(Bil)

Anmälan av delegationsbeslut:
b)

Likviditetsfrågor.

(8 juni 2012, ärendenummer 6/2012.
I enlighet med Kommunstyrelsens delegation
för likviditetsfrågor har beslutats om förnyad
kommunal borgen för Riksbyggens kooperativa
hyresrättsförening Skogslid. Kommunfullmäktige
har tidigare beslutat om kommunal borgen till Skogslid.
Då lån på 4 841 654 kronor, ingående i befintligt
borgensbeslut, nu omsätts har beslutats om förnyad
borgen)
(2012/KS0044 045-1)
(Förslag: b till handlingarna)
SP
SP
SP

SP

SP

3
4
5

6

7

Insatser för att sanera förorenade sediment i Viskan.
(2005/KS0673 422-2)

(Bil)

Riskvärdering av förorenade sediment i Viskan.
(2011/KS0395 055-2)

(Bil)

Götalandsbanan Borås – Bollebygd, finansiering av järnvägsutredning.
(2012/KS0705 532-1)

(Bil)

Samrådsyttrande enligt miljöbalken 6 kap 4 § för en planerad
130 kV kabel mellan Kyllared – Trandared – Kråkered.
(2012/KS0453 269-2)

(Bil)

Samrådsyttrande enligt miljöbalken 6 kap 4 § för en planerad
130 kV kabel mellan Sjöbo – Kyllared.
(2012/KS0465 269-2)

(Bil)
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Kc

5

Val av representanter till arbetsgrupp för Medborgardialog i
Borås Stad.
(2012/KS0073 102-1)

(Bil)

Kc1

BESLUTSFÖRSLAG

Kvittering av checkar och postväxlar m.m.
Kommunstyrelsen föreslås besluta på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Kommunens på bank- och plusgiro innestående medel samt på kommunen, dess nämnder och styrelser utställda checkar,
postväxlar och postanvisningar tills vidare och tills dess annorlunda beslutats, dock längst intill 2012 års utgång
ska kvitteras av
Kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Ulf Olsson (S)
dess förste vice ordförande, kommunalrådet Annette Carlson (M)
dess andre vice ordförande, kommunalrådet Tom Andersson (MP)
finanschef Martin Jacobsson
avdelningschef Åke Steinmetz
redovisningschef Ronny Gabrielsson
ekonom Jonny Ekunger
finanssekreterare Carina Andell
i samtliga fall med kontrasignation av
assistent Catrin Andersson
ekonom Saeid Najafi
ekonom Paul Green
ekonom Catharina Jacobson
assistent Jeanette Daag-Rezac
2012-06-01

Ulf Olsson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-06-04

Annette Carlson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2011/KS0797
002
Handläggare: Göran Björklund , tfn 35 83 00
Datum/avdelningschef: 2012-05-28/GB

Programområde: 1

Kc2

BESLUTSFÖRSLAG

Sjuhärads kommunalförbund, budget och verksamhetsplan
2012
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Sjuhärads kommunalförbunds budget och verksamhetsplan för år 2012 godkänns.

2012-06-05

Ulf Olsson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-06-05

Annette Carlson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0261
106
Handläggare: Jonny Ekunger , tfn 357129
Datum/avdelningschef: 2012-06-01/Svante Stomberg

Programområde: 1
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2012/KS0261

Kommunfullmäktige

Budget och verksamhetsplan 2012
Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund har den 26 januari 2012 godkänt
kommunförbundets budget och verksamhetsplan 2012 för Sjuhärads
kommunalförbund.
Direktionen rekommenderar också medlemskommunerna att godkänna
budgeten.
Budgetförslaget baseras på en medlemsavgift på 70 kr per invånare (per den 1/7
2010). Varbergs avgift ändras i samband med nytt avtal till 11 kronor/invånare
och år. Falkenberg träder in som ny medlemskommun från 2012-01-01 till
samma avgift som Varberg. Övrig finansiering sker dels genom statsbidrag,
regionala tillväxtmedel och ersättningar.
Navet och Medarbetarcentrum förs som egna resultatenheter och
verksamheterna bedrivs inom ramen för de nyttjande kommunernas ersättningar
och andra intäkter.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Godkänna Sjuhärads kommunalförbunds budget och verksamhetsplan för år 2012
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson

Svante Stomberg

2012-03-12

Medlemskommunerna Sjuhärads
kommunalförbund

Budget och verksamhetsplan 2012-03-12
Direktionen för Shuhärads kommualförbund beslutade den 26 januari att fastställa
budget- och verksamhetsplan för 2012 samt att översända densamma till
medelamskommunerna för antagande.
Budgetförslaget baseras på en medlemsavgift på 70 kr per invånare (per den 1/7 2010)
Varbergs avgift ändras i samband med nytt avtal till 11 kronor/invånare och år.
Falkenberg träder in som ny medlemskommun från 2012-01-01 till samma avgift som
Varberg. Övrig finansiering sker dels genom statsbidrag, regionala tillväxtmedel och
ersättningar.
Navet och Medarbetarcentrum förs som egna resultatenheter och verksamheterna
bedrivs inom ramen för de nyttjande kommunernas ersättningar och andra intäkter.

SJUHÄRADS KOMMUNALFÖRBUND

Lena Brännmar
Förbundsdirektör

Bilaga
1. Protokollsutdrag 2012-01-26 §5
2. Budget och verksamhetsplan 2012

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag
2012-01-26

§5

1 (1)

Budget och verksamhetsplan 2012
Förslag till budget och verksamhetsplan för 2012 har tagits fram.
Medlemskommunerna fastställer enligt förbundsordningen budget.
Budgetförslaget baseras på en medlemsavgift på 70 kr per invånare (per den 1/7 2010)
Varbergs avgift ändras i samband med nytt avtal till 11 kronor/invånare och år.
Falkenberg träder in som ny medlemskommun från 2012-01-01 till samma avgift som
Varberg. Övrig finansiering sker dels genom statsbidrag, regionala tillväxtmedel och
ersättningar.
Navet och medarbetarcentrum förs som egna resultatenheter och verksamheterna
bedrivs inom ramen för de nyttjande kommunernas ersättningar och andra intäkter.

Direktionen beslutar
att fastställa förslag till budget och flerårsplan 2012 för Sjuhärads kommunalförbund
och
att översända budgeten för antagande i medlemskommunerna

Vid protokollet
Sara Thiel
Sekreterare

Justerat av
Margareta Lövgren
Ordförande

Lars Holmin

Justeringen tillkännagiven den 2012-02-15

Rätt utdraget betygar:

Lena Brännmar

Budget och verksamhetsplan 2012

På Garnglädje i Sätila finns garner från får, alpacka, jak, get, kanin, lin, bomull och silke. En
del växtfärgade. Foto Anna Sigge
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Verksamhetsidé
Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett samverkansorgan för kommunerna Bollebygd,
Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda.
Varberg och Falkenbergs kommuner är adjungerade till förbundet. Förbundet är ett offentligrättsligt
organ utifrån kommunallagen. Verksamheten grundar sig på förbundsordningen som beslutats av
kommunerna. Sammanfattningsvis ska förbundet ha ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv,
skapa gränsöverskridande möten och främja samverkan, innovation och nytänkande. I grunden handlar
det om att stärka Sjuhärad som ett bra område för boende, arbete och att leva i.

Direktionens uppdrag och mål
Förbundet leds av en direktion som regleras i Kommunallagen och den av medlemmarna antagna
förbundsordningen. I direktionen företräds medlemmarna, dessutom inbjuds som adjungerade samtliga
partier vilka i hela förbundsområdet uppnått en viss röststyrka och som inte annars är företrädda.
Direktionen har tre beredningar:
-

Beredningen för Hållbar regional utveckling
Beredningen för Social välfärd och hälsa
Beredningen för Utbildning

Varje beredning biträds av tjänstemän från förbundskansliet. En av kommuncheferna skall medverka i
varje beredning för att knyta beredningarnas arbete närmare den ordinarie kommunala organisationen.
Sjuhärads kommunalförbund är delägare till bolaget Gryning Vård AB – ett gemensamt bolag för de
offentliga sociala institutionerna – hem för vård och boende.
Förbundet är också delägare i Mediapoolen AB - ett bolag för den gemensamma
läromedelsförsörjningen i Västra Götaland, exkl. Göteborgsregionen.

Verksamhetens omfattning
Förbundet med kansli inkl. egna projekt, Medarbetarcentrum och Navet beräknas år 2012 ha ett knappt
60-tal anställda, ca 35 omräknat i årsarbetare. Kansliets beredningsorganisation förutom temporära
projekt uppgår till 8 årsarbetare inkl. ekonom. Navet Science Center samt Medarbetarcentrum
finansieras och nyttjas i olika grad av medlemskommunerna.

Arbetsformer
Förbundets arbetsformer bygger på en generell strategi med politisk dialog och engagemang i
direktion och beredningar. Förbundet utser också Sjuhärads representanter i regionala beredningar
samt nominerar deltagare till styrelsen för VästKom som är ett samarbetsorgan för länets samtliga 49
kommuner inom främst det kommunala hälso- och sjukvårdsområdet.
Förbundskansliet biträder de politiska organen, och har kontakt gentemot kommunala förvaltningar
och andra myndigheter och organisationer. Utöver basorganisationen finns temporära resurs- och
kompetensförstärkningar i särskilda projekt.
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God ekonomisk hushållning
Kommunala organ ska ange en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och den
ekonomiska ställningen i form av mål. Förbundets underliggande omslutning och verksamhetens
karaktär bedöms motivera ett eget kapital på i storleksordningen runt 4 mkr. Ingående Eget Kapital
2012 prognostiseras till drygt 4 mkr.
Enligt förbundsordningen ska direktionen förelägga medlemskommunerna förslag till budget.
Kommunerna ska fastställa budget senast under november. Förslaget ska också innehålla en
ekonomisk plan för tre år. Framförhållningen i dessa avseende är naturligtvis av största vikt för
medlemskommunerna. Mot den bakgrunden har Direktionen i juni 2011 meddelat kommunerna om en
medlemsavgift på 70 kr/invånare för 2012. Medlemsavgift för Varberg och Falkenbergs kommuner är
11 kr/invånare och år.

Prioriteringar
Under hösten 2011 har förbundsdirektör och kommunchefer tagit fram förslag på
prioriteringar för kommunalförbundet. Dessa ha remitterats till medlemskommunerna och ska
efter beslut i direktionen tillsammans med verksamhetsplan utgöra grunden för verksamhetens
arbete under det kommande året.

Tillväxtarbetet
Beslut om finansiering av projektmedel görs löpande av förtroendevalda inom Sjuhärads
Kommunalförbund och bereds, följs upp samt stöds på olika sätt av
tjänstemannaorganisationen. Av de pågående projekten är Smart Textile den enskilt största
mottagaren av medel. Två projekt som började stödjas 2011 och som är fortsatt viktiga för att,
på olika sätt utveckla regionen är dels Besöks och turistnäring samt Espira Inkubator.
Verksamheterna Ung företagsamhet, Nyföretagscentrum samt Connect Väst Sjuhärad är
också verksamheter som förutsätter förbundets ekonomiska stöd långsiktigt. Under 2012
kommer förbundet att fortsätta dialoger för att stärka dessa samarbeten. Förbundet kommer
att, i vissa frågor, bli mer av en beställare än enbart finansiär.
Budgetutrymmet för särskilda projekt finansierade av tillväxtmedel uppgår till 17,5 mkr,
varav 8 mkr utgör förbundsmedel. Västra Götalandsregionens kultursekretariat har härtill
meddelat att en finansiering på 0,5 mkr för 2012 kan påräknas för kansliets fortsatta
bemanning inom kulturområdet.
Under parollen Innovation Sjuhärad kommer kommunalförbundet under 2012 fokusera på att
ett antal projekt som valts ut i dialog med näringsliv, akademi, forskningsinstut,
organisationer och kommuner. Om arbetet faller väl ut kan metoden utvecklas till ett mer
offensivt arbete gällande att aktivt söka upp och stödja idéer och koncept som är till gagn för
regionen.
Under året kommer även ett inledande arbete att starta gällande efterföljaren av Sjuhärads
Kommunalförbunds Tillväxtprogram 2013

Tillväxtmedel
Sjuhärad har idag både forskning och näringsliv med spetskompetens i världsklass. Fokus
kommer fortsättningsvis att läggas på att initiera nya profilområden och samtidigt stärka
etablerade genom samverkan. Gränsöverskridande möten kommer att arrangeras där samhälle,
näringsliv, forskning och akademi träffas för att diskutera framtida möjligheter.
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Tillväxtarbetet genomförs i samarbete med Västra Götalandsregionen, kommunerna i
Sjuhärad, akademi, företag och organisationer. Fördelning, prioritering och samordning av
tillgängliga resurser är nyckelfaktorer för det operativa arbetet och administreras av Sjuhärads
kommunalförbund.
I handläggningen av projektansökningar har Sjuhärads kommunalförbund stöd av det
delregionala partnerskapet. Beslut om stöd tas av kommunalförbundets direktion.
Strategiska projekt upphandlas av eller genomförs i kommunalförbundets regi. Långsiktiga
satsningar lämnas ut på uppdrag för att säkra spridning av insatser samt ge en stabil
utveckling som omfattar hela Sjuhärad. I alla projekt ställs krav på att överföra kunskaper och
lärdomar till andra projekt
Inriktning i det löpande arbetet handlar om att våga sticka ut! Tanker är att visa på att i ett
samhälle där allas förmåga och kreativitet tas till vara, attraherar detta nya invånare och utgör
basen för en stark utveckling av regionen och dess företag.
Vidare återfinns i arbetet tankar kring Den sociala dimensionen. ”Det ska vara lätt att leva”.
Samhällets institutioner är till för sina medborgare och ska bidra till människans trygghet och
utveckling.
Inom Beredningsgruppen för Hållbar regional utveckling har tre övergripande prioriteringar
tagits i arbetet.
•

Förenkla resandet och transporter. Kortare restider, bättre tillgänglighet och trygga
kommunikationer leder till en större arbetsmarknad för fler människor. Underlätta
resandet.

•

Tillväxtmotorer. Det är i arbetet, i skolan och på din fritid du ser möjligheterna. Det är
i samtalet du utvecklar dessa och tillsammans med rätt aktörer skapar värden.
Förenkla utveckling genom samverkan.

•

Förstärkning. En aktiv och gemensam omvärldsbevakning med betoning på att hitta
samarbeten och finansiella grunder på regional, nationell samt transnationell nivå ska
göras för att förstärka projekt och processer inom Sjuhärad. Förstärka och utveckla
profilområden.

Sjuhärads tillväxtprogram 2008-2013 utgör grunden för tillväxtarbetet. Förbundsmedel avsätts
som medfinansiering till regionala tillväxtmedel samt strukturfondsmedel och kan på så vis
växlas upp i olika projektinsatser. Sjuhärads Kommunalförbunds arbete utgår från Vision
Västra Götaland: Det Goda Livet samt Sjuhärads Kommunalförbunds Tillväxtprogram 2013.
Som ett stöd, i arbetet med tillväxtmedel, tar kommunalförbundet hjälp av det delregionala
partnerskapet som består av representanter för kommunalförbundets direktion, Högskolan i Borås,
Sjuhärads näringsliv samt den sociala ekonomin. Andra grupperingar kan undantagsvis bildas för
kortare uppdrag.

Det målmedvetna och långsiktiga utvecklingsarbetet av Sjuhärads förutsättningar, som t ex
infrastruktur, utbildningsnivå och entreprenörsanda fortsätter.
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Kulturmedel
En miljon av kulturmedel har fördelats 2011. Ingen offentlig utlysning har skett, i stället har
Kulturchefsnätverket uppmanats att inkomma med förslag. Direktionen för Sjuhärads
kommunalförbund har gett kulturchefsnätverket i uppdrag att samverka för att utveckla
biblioteken till arenor för kultur. Övriga ansökningar har inkommit via kulturchefsnätverket
och bedömts efter de riktlinjer som beredningsgruppen angett. Följande projekt har erhållit
anslag:
Biblioteket som kulturarena är sen största bidragsmotagaren under året och är ett
samverkansprojekt med bibliotek över hela Sjuhärad.
Biblioteken har i det moderna samhället fått en alltmer utpräglad roll som mötesplats och
social träffpunkt. Det är en av få platser i samhället som är gratis och öppet för alla. Man kan
vara för sig själv men ändå delta, få kunskap, upplevelser och avkoppling. Biblioteken är inte
längre en plats dit invånarna går för att enbart låna böcker och läsa tidningar. Det är idag en
verksamhet som förväntas vara informations- och kulturförmedlare i en bred mening. Från att
ha varit en institution för utlåning av media förväntas biblioteken idag vara en
upplevelsebaserad mötesplats för lärande och lokal utveckling. I projektet Biblioteket som
kulturarena vill vi nu tillsammans utveckla våra folkbibliotek till kulturarenor. Resurserna till
programverksamhet (författarbesök, barnprogram, visningar, utställningar, kurser mm)
minskar men om kommunerna samarbetar kring program kan vi växla upp de medel vi har för
att utveckla en utåtriktad och uppsökande verksamhet tillsammans med besökarna för att
stimulera det livslånga lärandet.
Tranemodellen är ett projekt som finansierats under tre år och som utgår från Arkfomodellen som är
metoder och verktyg för att skapa mänskliga och tekniska nätverk som länkar samman lärande, kultur,
näringsliv och civilsamhället i väl synliga och användarvänliga strukturer. Genom lokalt engagemang
från civilsamhället skapas förutsättningar för att utveckla och vitalisera utvecklingskrafter för att
möjliggöra tillväxt i kommunens olika delar. Årets anslag gäller det tredje och sista året av
projektperioden.
Kalvfestivalen är en festival för ny musik som arbetar med gränsöverskridande utvecklingsprojekt.
Den har startat ett samarbete med GAS-festivalen i Gbg och Kultur i Väst som bl.a. innebär att
projekten från festivalen kommer att distribueras i regionen. Samarbetet skall leda till ett
utvecklingscentrum för ny musik och ljudkonst i Västsverige som inbegriper ett centrum för
publikutveckling. För att kunna delta i detta måste den höga kvalitetsnivå och internationella profil
upprätthållas som Kalvfestivalen står för.
I projektet Arrangörsutbildning för unga kommer grundidén från ungdomar engagerade i Leader
Sjuhärads ungdomsprojekt Sixten. Det finns en stor lust att engagera sig och vara med och påverka där
man bor, men självförtroende eller kunskap i hur man gör saknas. Projektet skall ge unga i Sjuhärad
ökad kunskap i arrangerande genom en gedigen utbildning. De skall också få praktisk erfarenhet,
självförtroende och uppmärksamhet genom chansen att arrangera en turné med utomhusbiovisningar.
Detta skall resultera i lokala grupper i kommunerna som tar egna initiativ och kan fungera som en
resurs vid olika arrangemang.
Sjuhäradsprojektet Entré - ”Biblioteket som kulturarena” vill växla upp sitt samarbete våren 2012
genom att genomföra dansföreställningar på biblioteken i samarbete med Regionteater Väst i Borås.
Satsningen, Dans på biblioteket, blir ett kunskapslyft för personalen och ett annorlunda program för
besökarna. Biblioteket ska utvecklas sceniskt till en modern mötesplats och nu vill vi prova dansen
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som konstform i biblioteksrummet. Dans på bibliotek blir ett första steg i arbetet att stärka
folkbibliotekens roll i lokalsamhället och utveckla samarbetet i Sjuhärad.

Västra Götalands kulturstrategi En mötesplats i världen har skickats på remiss till
kommunalförbunden. Samtidigt har arbetet på en ny regional kulturplan påbörjats. I Sjuhärads
kommunalförbund har kommunchefsnätverket diskuterat att skapa en delregional kulturplan i
samband med detta arbete. En kulturplan skulle skapa bättre möjligheter att använda
kulturmedlen effektivt genom att tydligare beskriva den helhet i vilken de olika projekten
ingår och stimulera samverkan mellan dessa aktiviteter. Ett uppdrag kommer att diskuteras i
Beredningsgruppen för hållbar utveckling och ges till kulturchefsnätverket.

Verksamhet
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
Förbundets arbete ska ha ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv. All verksamhetsutveckling
ska dessutom genomsyras av hållbar utveckling.
Kultur är en källa till stimulans, inspiration och kraft för alla medborgare. Den är en tillgång för
tillväxt och utveckling såväl i Sjuhärad, Västra Götaland som nationellt och internationellt. Västra
Götaland ska förbli en ledande kulturregion och ambitionen är att öka de internationella kopplingarna
kring detta.
Social välfärd och hälsa omfattar äldreomsorg, funktionshinder, individ- och familjeomsorg,
socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, folkhälsa och integration med syfte att utveckla
kommungemensamma strategier och har som vision att skapa ett mänskligare samhälle. Sjuhärad ska
vara ett område med bra förutsättningar att bo, arbeta och leva ett gott liv.
För att göra verklighet av att utbildningsnivån höjs hos Sjuhärads kommuninvånare krävs samverkan
av alla aktörer som påverkar utbildning/kompetens. I den mån medlemskommunerna samverkar
kring de satsningar som förväntas ge ökad tillväxt genom att i samverkan prioritera vissa skolformer
eller utbildningsområden, satsa på regionalt samordnad vuxenutbildning och i avtalsförklaringar
dokumentera sin avsikt att stötta varandra, kommer Sjuhärads kommuninvånare att erbjudas
möjligheter till ”det goda livet” genom ökad anställningsbarhet.
Sjuhärads kommuner har en utvecklad samverkan inom många frågor på området Miljö och energi.
Det traditionella tillsyns- och myndighetsarbetet sker tillsammans i det regiongemensamma
samverkanspaketet Miljösamverkan Väst. Miljöstrategiska frågor kopplade till utveckling och tillväxt
sker via Hållbar Utveckling Väst och satsningar med fokus på hållbar tillväxt samordnas via
kommunalförbundet. För Infrastruktur och transport agerar kommunalförbundet som plattform för
medlemskommunerna, bl.a.i arbetet med regionala och nationella infrastrukturplaner, samt med
utvecklingsfrågor som rör kommunernas kommunikationer med varandra och omvärlden.

Gränsöverskridande möten och samverkan
Under 2012 kommer kommunalförbundet, med ekonomikst stöd från VGR, att upprätta en
funktion som kommer att jobba för att utveckla samarbetet kring tillväxtfrågor i Sjuhärad mellan
den offentliga sektorn, näringslivet samt akademi och forskning.
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Arbetet kommer att bedrivas utifrån Sjuhärads tillväxtprogram och i första hand inom de
gemensamma tre styrkeområdena handel & logistik, textil, design & mode samt energi & miljö.
Insatser kommer även att ske inom andra områden som bedöms ha särskild tillväxtpotential.
Målet är att under 2012-2013 identifiera, definiera och initiera minst tio samarbeten med tydlig
forskningsbas, av vilka minst fem skall utvecklas till projekt som kan erhålla egen regional och/eller
nationell/EU-finansiering för sin fortsatta utveckling.
Under 2012 kommer även planläggningen att ske för arbetet med nästa Tillväxtprogram.
Simonsland som är under uppförande i Borås är en angelägenhet för hela Sjuhärad. Här kommer
Högskolan i Borås, Textilmuseet och ett antal olika företagsstödjande organisationer att verka. Mycket
av fokus kommer att ligga kring det textila området och Sjuhärads Kommunalförbund kommer att
arbeta aktivt för att det ska utvecklas till en positiv satsning.
Internationalisering inriktas på arbetet, som gynnar tillväxt och regional utveckling i Sjuhärad

samt kommunal verksamhetsutveckling. De identifierade tillväxt- och utvecklingsområdena
områdena kopplas samman med EU2020, EU:s tillväxtstrategi för de kommande tio åren.
Strategin har överordnade mål för sysselsättning, innovation, utbildning, social
sammanhållning, energi och klimat och dess tre centrala drivkrafter: smart tillväxt, hållbar
tillväxt och tillväxt för alla. För att omsätta de övergripande målen har sju flaggskeppsinitiativ
formulerats. Inom ramen för kommunalförbundets prioriteringar nämns framförallt följande
fyra:
• Innovationsunionen
• Unga på väg
• En digital agenda för Europa
• En agenda för ny kompetens och nya arbetstillfällen
Förbundets verksamhet inom Social välfärd och hälsa handlar till stor del om att biträda
medlemskommunerna i regionalt och delregionalt förhandlingsarbete, utredningar och
utvecklingsarbete. För länsgemensamma frågor samarbetar länets fyra kommunalförbund genom
VästKom. Kommunalförbundet är en part i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg Ett omfattande
kontakt- och nätverksarbete bedrivs till stöd för kommunerna.
Inom området Utbildning/Kompetens ska kommunalförbundet även fortsättningsvis söka initiera och
påtala behov av utvecklingsinsatser som kan bedrivas över kommungränserna. Ett regionalt samarbete
kan ske inom och mellan alla skolformer inom utbildningssektorn, men även med andra
verksamhetsområden. Gemensamma projekt för att kunna erbjuda alla former av utbildning och för att
öka kontakterna mellan ex utbildningsanordnarna och arbetslivet/arbetsgivarna, skulle kunna ge
Sjuhärad det kontaktnät som kommer att krävas för ökad tillväxt. Gränsöverskridande samverkan
inom Västra Götalandsregionen, med andra närliggande regioner men även med andra länder, ska ses
som möjligheter till berikande för både den offentliga verksamheten och den enskilde individen.
Inom området kultur kommer arbetet under 2012 fortsatt handla om samverkan i olika former. Som
exempel kan nämnas att under 2011 initierades projektet Biliotek som kulturarena som ska ses som ett
pilotprojekt för hur kommuner kan samverka kring utvecklingsfrågor och tvärkulturella arbetsformer.
Visionen med projektet är att utveckla biblioteken i Sjuhärad till moderna kulturarenor i samverkan
utifrån lokala förutsättningar.
Under 2012 kommer även arbetet med att praktiskt genomföra den nya kulturstrategin att äga rum och
som handhar kulturpolitiken. Sjuhärads kommunalförbund är en del av Sveriges största kulturregion.
Strategin är ett övergripande dokument inom regionen och som kommer att konkretiseras i nya
kulturplaner som i sin tur ligger till grund för uppdrag till verksamheter, projektmedel och andra stöd
som fördelas från VGR.
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Främja innovation och nytänkande.
•

Hållbar regional utveckling

Ökad konkurrens, demografiska förändringar och en snabb teknisk utveckling har gjort att
kompetenskraven har ökat inom i stort sett alla delar av arbetsmarknaden. Genom att målmedvetet
arbeta för ökad samverkan ska kommunalförbundet bidra till att skapa goda möjligheter för
kommuninvånarna att motsvara kompetensbehoven för anställning.
Sjuhärad bör även tillse att de utbildningsanordnare som är stationerade i regionen (från förskola till
högskola) bereds möjligheter att erbjuda ett brett utbud av utbildning. Inom kort kommer flera
yrkeskategorier att vara ”bristvara”, arbetskraft som behövs för ex vård insatser den åldrande
befolkningen och genom befolkningstillväxten.
Kulturarbetet fortsätter att fokuserar på tre områden även under 2012; nätverksbyggande,
stödstrukturer samt kapacitetsutveckling.
• Nätverksbyggande: Nya samarbeten och allianser är en röd tråd genom alla handlingsprogram
som är tagna inom kulturområdet. Därför blir aktörssamarbete det viktigaste arbetsområdet för
att stödja och initiera försöksverksamheter. Huvudansvarig är kommunalförbundet.
•

Den offentliga stödstrukturen omfattas av en mängd olika resursposter för stöd till
kulturaktörer, lokalt, regionalt och nationellt. Dessa resursposter behöver ses över så att de på
bästa sätt förstärker varandra och stödjer intentionerna i programmen. Huvudansvarig är
Västra Götalandsregionens Kultursekretariat.

•

Kapacitetsutveckling handlar till stora delar om informationsspridning och etablering av ett
kontaktnät bland kulturaktörer i hela regionen för implementeringen av
handlingsprogrammen. Huvudansvarig är Västra Götalandsregionens Kultursekretariat men
stöds av arbetet Kultur Som Förändrar som startas av Sjuhärads Kommunalförbund.

Kommunalförbundet samarbetar nära med Västra Götalandsregionen som också tillför resurser för
Sjuhärads arbete på kulturområdet under en period på fyra år (2009-2012).

Miljö- och energiområdet är ett prioriterat område för förbundet och medlemskommunerna.
Under 2012 kommer regionala och delregionala Miljömedel att satsas på en
resursförstärkning för Inventering och organisationsuppbyggnad för ett starkare delregionalt
grepp om området.
Initialt fokuseras på följande huvudområden:
•

SMART ENERGI – Regionens klimatstrategipaket med 3 områdesinriktningar;
Energieffektivt byggande, Solenergi och Smart upphandling.

•

Vindkraft - en aktuell fråga i kommunerna, både ur energi- och samhällsplaneringsperspektiv

•

Biogas - ett regionalt prioriterat område där Sjuhärads tradition av småskalighet och
entreprenörskap bidrar med ett Sjuhäradsperspektiv.

Infrastruktur och transport
Kommunalförbundet fortsätter under 2012 att fokusera på följande prioriterade huvudpunkter:
•

Götalandsbanan i Sjuhärad – projektet kommer under 2012 att fokusera på att ta fram
gemensam målbild genom att bygga en bred, gemensam kunskapsbas och arbeta med de
framtida trafikeringsfrågorna. Studieresor, temadagar och utbyte med europeiska regioner
ingår i kunskapspaketet.
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•

Genomförande av regional plan, inklusive stråkpotter - En stor del av arbetet med den
gällande planen omfattar såväl fördelningsprinciper som konkreta åtgärdsförslag inom
stråkpotterna.

•

Finmaskigt vägnät – en viktig del av regionens kommunikationsmöjligheter utgörs av det s k
finmaskiga vägnätet. Under 2012 skall detta inventeras och prioriteras för att kunna utgöra
underlag i diskussioner med region och Trafikverk, samt inför planrevidering.

•

Revidering av regional och nationell plan för transportsystem – Under 2012 kommer
förberedelser att starta för den kommande revideringen. I denna revidering ligger, utöver
vikten av ny järnväg, ett stort fokus på utvecklingen av befintliga system som västra
stambanan, Älvsborgs-/Viskadals- och Kust-kustbanorna på järnvägssidan och E20, R40 m.fl
på vägsidan.

•

Europakorridoren – Som ett led i arbetet med Sjuhärads Götalandsbana fortsätter förbundet att
vara medlem i Europakorridoren. Under 2012 kommer gemensamma aktiviteter att
genomföras tillsammans med de medlemskommuner som valt att själva ingå i
Europakorridoren.

•

Kollektivtrafik – i samband med den nya ägarstrukturen kommer direktionen för förbundet att
utgöra delregionalt kollektivtrafikforum. Ambitionen är att under 2012 öka personlresurserna
för samordning i form av del av nyrekrytering eller tjänsteköp via medlemskommunerna.

Social Välfärd och hälsa
• Utifrån en överenskommelse mellan regeringen och SKL driver kommunalförbundet
ett projekt för stärkta strukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Arbetet
handlar om att bygga upp en plattform för en evidensbaserad praktik, där brukaren,
praktiken och forskningen står för kunskapen. Projektet har startat med äldreomsorgen
bl.a. genom stöd till kommunerna och regionen i arbetet med att införa de nationella
kvalitetsregistren Senior alert och Palliativregistret, vilka kommer att ligga till grund
för de nya resultatbaserade statsbidragen till huvudmännen. En ny satsning har inletts
som handlar om att förbättra den sociala barn- och ungdomsvården. 2012 kommer
också en ny satsning omfattande funktionshinderverksamheten.
• Inom ramen för det länsgemensamma arbetet ”verksamhetsutveckling med stöd av IT”
genomföra ett projekt på uppdrag av SKL via Västkom om mobilitet och
informationsåtkomst inom hemtjänst och hemsjukvård.
• Sjuhärads kommuner, med undantag av två, har efter vårens remissperiod tillstyrkt ett
etablerande av en gemensam flyktingmottagning. Förbundet ska under 2012 stödja
implementering och verkställighet.
•

Sjuhärad/Södra Älvsborg har av Folkhälsoinstitutet utsetts till modellområde för utvecklat
föräldrastöd. Projektet sker i samverkan med de tio kommunerna, sjukvården och ideella
aktörer i området. Projektet avslutas under våren 2012.

•

Förbundet driver ett nytt projekt genom Utväg Södra Älvsborg, i vilket en modell för
föräldrastöd utarbetas särskilt riktat till våldsutsatta familjer.

•

Förslag till inrättande av Barnhus i Södra Älvsborg kommer att föreläggas de tio
kommunerna, regionen, polisen och åklagaren under 2012. Kommunalförbundet samordnar
och biträder kommunerna i förhandlingar och genomförande.

•

Implementering av Socialstyrelsens nationella missbruksriktlinjer sker genom metodstöd och
kompetensutveckling inom missbruks- och beroendevården i Södra Älvsborg

•

Kommunalförbundet är även under 2012 projektägare till flera projekt som syftar till utvecklat
och förbättrat samarbete mellan socialtjästen, psykiatrin och primärvården när det gäller
vården av psykiskt sjuka eller funktionsnedsatta personer i Sjuhärad/Södra Älvsborg.
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•

Förslag till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal resp överenskommelse om ansvarsfördelning
avseende psykiskt sjuka/funktionsnedsatta personer kommer under 2012 att föreläggas
kommunerna och VGR för beslut. Kommunalförbundet kommer att biträda i
implementeringsarbetet,

•

Företrädare för kommunalförbundet ingår i Västbus styrgrupp på länsnivå och i
ledningsgruppen på delregional nivå (är numera en del av Närvårdssamverkan). Västbus
omfattar riklinjer för samarbetet mellan kommun och region avseende barn med sammansatt
social och psykisk/psykiatrisk problematik. Ett förslag till revidering av riktlinjerna samt nya
riktlinjer för skolutredningar och för hantering av familjehemsplacerade barn föreläggs
kommunerna och regionen under 2012.

•

På initiativ av Sjuhärads kommunalförbund har ett politiskt samarbete påbörjats mellan länets
fyra kommunalförbund i syfte att utarbeta en konkret modell för att införliva den sociala
dimensionen i regional utveckling

Utbildning & kompetens
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

Under verksamhetsåret kommer ungdomsskolan (förskola, förskoleklass, grundskola och
gymnasieskola inkl särskoleverksamhet) att vara väl insatta i den nya skollagen och de
förändrade läro-/och kursplanerna. Detta kommer att ge möjlighet till ökat fokus och arbete
med utvecklingsområden, både gällande skolans inre processer (ex gällande entreprenöriellt
lärande) och över förvaltningsområden.
Inom gymnasieskolan kommer kvaliteten av innehåll och utformning av programmen att
stärkas genom den kvalitetssäkringsmodell som skapas enligt samverkansavtalet. Sannolikt
kommer planerna på ett samordnat programutbud att leda till ett Sjuhäradsutbud med brett och
kvalitativt gott innehåll.
Kompetensplattformsarbetet i Sjuhärad, som delvis kommer att finansieras av VGR, ska
utgöra grunden för det processarbete som pågår för att stärka banden mellan
utbildningsanordnarna och arbetsgivare i Sjuhärad. Ledningsgruppen för
kompetensplattformen ska aktivt initiera insatser och arrangera verksamhet som ökar dessa
möjligheter.
Samtliga skolor som ansökt om certifiering för Teknikcollege Sjuhärad kommer att godkännas
och ett tätt samarbete inleds mellan involverade program och skolor. Handledarutbildningar
kommer att erbjudas personal inom de berörda teknikföretagen och styrgrupperna kommer att
utveckla sitt samarbete. Processledaren fortsätter att samordna insatser och driva på
utvecklingen samt omvärldsbevakar och knyter kontakter med andra regioner.
Uppbyggnadsprocessen av Vård-/och Omsorgscollege Sjuhärad ska leda till att en ansökan
gällande certifiering påbörjas innan årsskiftet.
Det regionala samverkansavtalet gällande yrkesgymnasiala vuxenutbildningar, kommer att
processas för att år 2013 till största delen finansieras med kommunala anslag. I detta arbete
kommer även annan vuxenutbildningsverksamhet i samlade former, att diskuteras.
En kartläggning över behoven av eftergymnasial yrkesutbildning kommer att presenteras
utifrån de regionala arbetsmarknadsbehov som framträder. Detta kommer att leda till att
Sjuhärad formulerar fler YH-ansökningar utifrån ett processat behov.
Kommunalförbundet ska utveckla kontakterna med Högskolan Borås i syfte att söka stötta
denna utbildningsanordnare att få samma förutsättningar att verka som andra lärosäten.
Ett förlängt samverkansavtal med GR kommer att leda till att fler Sjuhäradskommuner väljer
att samverka kring kompetensutvecklingsinsatser för den offentliganställda personalen.
Då formerna för det Västra Götalandsregionala arbetet med att utveckla en stödstruktur för
validering är klara, kommer Sjuhärad att söka organisera valideringsinsatserna och därmed
öka möjligheterna att utveckla dessa insatser att omfatta fler individer.
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Medarbetarcentrum
Medarbetarcentrum är en neutral resurs, som har verkat i fem år med att stödja och utveckla
medarbetare, chef och organisation i medlemskommunerna. Syftet är att arbeta främjande och
möta problem innan de blir mer omfattande.
Det är fokus på medarbetarnas individuella utveckling, möjlighet till personalrörlighet internt
eller externt samt i frågor som rör kompetens och utveckling. Det unika samarbetet bidrar till
ökad hälsa och en god arbetsgivare politik som skapar goodwill.
Medarbetarcentrum har fått nya möjligheter och nya ekonomiska resurser via projektmedel
från Svenska ESF – rådet till projekt ”Funktionell Kompetens”.
Inriktningsmål
Strategisk inriktning
• Utveckling i arbetssätt, modeller och strategier sker hela tiden. Vi ska vara moderna
och uppdaterade i vårt arbetssätt med mål att färdigproducera ett eget arbets- och
kursmaterial.
• Kommunicera projekt ”Funktionell Kompetens” som i allra högsta grad stödjer
Medarbetarcentrums strategiska inriktning. Projektet pågår till och med september
2013.
• Nya möjligheter till frivillig och lönsam personalrörlighet genom att marknadsföra och
visa på förtjänster med en kompetensförsörjningsdatabas.
• Att skapa kontinuitet för den nyligen startade jobbväxlingsdatabasen.
• Ta vara på erfarenheter som kommit fram i projekt Arbetsplatsutveckling Sjuhärad
som avslutades vid årsskiftet 2011/2012. Speciellt erfarenhet från Tranemo
Arbetsgivarring angående personalrörlighet och samverkan i nätverk.
Mål och aktiviteter 2012
Medarbetarcentrum - kärnverksamhet resultatmål
•
•
•
•

Träffar med kommunernas personalspecialister två gånger/år för information och
dialog kring utbud och behov av Medarbetarcentrums tjänster.
Minst 30 personer har registrerat sig databasen med önskemål om jobbväxling.
Minst 20 genomförda verksamhetspresentationer i medlemskommunerna.
Medarbetarcentrum producerar ett internt utbildningsmaterial att använda vid
kompetensutvecklingsinsatser som livs- & karriärplanering och coachning.

Medarbetarcentrum – ”Funktionell Kompetens” resultatmål
•
•
•

Marknadsföra - kommunicera projektet – Workshops i alla medlemskommuner
Medarbetarcentrum producerar ett ledarskapsutvecklingsprogram tillsammans med
Johan Larsson, Mittuniversitetet Östersund.
Utbilda minst 20 chefer i ledarskapsmodellen i ”Funktionell Kompetens”.
Medvetenhet föder aktivitet och utveckling.
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•
•
•
•

Intrimning och användning av AdCore, administrativt IT-verktyg
Introduktion av kvalitetssäkrat och användarvänligt PEUP (personalekonomiskt
beräkningsprogram).
Genomföra Transnationellt utbyte med annat EU-land
Medverka till att utvidga och sprida Tranemomodellen och skapa ytterligare
legitimitet för systematisk personalrörlighet mellan olika arbetsgivare.
Utveckla samverkan i nätverk och gemensamma kompetensutvecklingsinsatser.
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NAVET
Vision
NAVET skall vara med och utveckla Sjuhäradsbygden till en attraktiv och konkurrenskraftig
region med hög utbildningsnivå samt en befolkning med stort intresse för teknik,
naturvetenskap och matematik.

Verksamhetsidé
Genom interaktiva utställningar och spännande pedagogik skall NAVET ge kunskaper och
skapa intresse för naturvetenskap, teknik och matematik.
Verksamhet 2012
Under 2012 stärker Navet sin roll som mötesplats inom teknik, naturvetenskap, matematik
och hållbar utveckling, såväl lokalt, regionalt som nationellt. Navet är i dag en mötesplats för
olika grupper. Verksamheten startade i skolan och är och skall även i framtiden vara med att
utveckla utbildningssystemet. När nu Navet blir en del i det kreativa området Simonland ges
goda förutsättningar att engagera många fler utanför utbildningssystemet.
Flera nya satsningar som stimulerar entreprenörskap, i arbetssätt och organisation sker under
året. En rad utbildningspaket tas fram utifrån den nya läroplanen i skolan och den reviderade
läroplanen i förskolan.

Resultatmål 2012
•
•
•
•
•
•
•

Minst 20 000 elever på teman,
Minst 15 000 besökare på helger och lov
Minst 4000 elever på teman i Matematikpalatset
I den nya Geometriutställningen, invigning dec 2011 skall minst 1000 elever komma
på temabesök och 400 lärare på kompetensutveckling
Minst 2 000 lärarutbildningsdagar inom naturvetenskap och teknik för att
implementera de nya kursplanerna genomförs
Minst 2 000 lärarutbildningsdagar genomförs i matematik
Projektet STEPS vidareutvecklas och ca 350 pedagoger erhåller minst fem halvdagars
utbildningar i teknik och naturvetenskap

•

Minst motsvarande 1000 lärarutbildningsdagar för personal i förskolan för att
implementera den reviderade Läroplanen genomförs.

•

Planläggning och start av byggnation av ny utstsällning vatten, energi och mat
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•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

En ny vandringsutställning i matematik skall produceras
Vandringsutställningen i matematik, Bagdad på turné i Finland
Minst 10 arrangemang, event för grupper utanför skolsystemet genomförs
Vetenskapsteater Materia och mening visas för ca 500 personer
Kunskap och känsla, utbildningsprogram för företag och arbetsplatser, genomförs för
minst 800 personer.
Bok och utbildningspaket om fladdermusungen Tunda, kemidraken Bertas
motsvarighet inom fysik, produceras och erbjuds förskolor samt åk f-2.
Minst fyra nya teman produceras, kopplade till de nya utställningarna
Mediapoolen och Navet utvecklar och testar ett conceptual classroom där lärare och
elever kan höja sin IT-kompetens och prova på att använda digitala
undervisningsresurser.
EU-projektet BLOOM under förutsättning att medel erhålles inleds. Det är 16 länder
som ingår i projektet som handlar om att genomföra kompetensutveckling för
lärarutbildare, lärare och lärarstudenter i teknik och naturvetenskap. Navet är Sveriges
deltagare i genomförandet.
Navet kommer att delta i minst sju nationella och internationella forum.
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Rörelsens Intäkter/Inkomster (Prognos 2012)
1. Intäkter
Summa 1
3210 Avgift från förbundsmedlemmar
3260 Ers utförda arb o tjänster

Summa (+)
17 628 931
17 628 931
15 839 931
110 000

3593 Fakturerade hyror internt
3594 Fakturerade datakostn internt
3595 Fakturerade adm kostn internt
3987 Bidrag AF
3992 Övr.soc o andra avg enl lag/av
8310 Ränteintäkter

360 000
180 000
359 000
100 000
280 000
400 000

Summa Inkomster/intäkter (1)

17 628 931

Rörelsens kostnader (Prognos 2012)
2. Lokalkostnader
3. Resekostnader
4. Tjänsteköp
5. Personalkostnader
6. Summa övriga kostnader
Summa kostnader (2-6)
5011 Lokalhyra
5020 Elektricitet
5060 Övrig fastighetsservice
5061 Städkostnader
5210 Hyra maskiner andra tekn. Anlägg
5410 Inredning/Förbrukningsinv.
5415 Kontorsmaskiner
5420 Programvara
5430 Personaldatorer mm
5440 Telefoner
5460 Förbrukningsmaterial
5800 Resor m buss, tåg, flyg
5830 Hotellkostnader
5890 Övr resekostnader
5900 Reklam o annan information
5930 Reklam/trycksaker

Summa (-)
525 296
272 000
190 000
5 720 312
1 861 323
8 568 931
525 296
48 700
1 000
77 000
72 500
200 000
15 000
7 000
50 000
16 000
5 000
230 000
40 000
2 000
15 000
100 000

Sida 1

Navet + Milton
(VPA)
Interna
Interna
Interna
Interna

Konto

5010
5800, 5820, 5830, 5890
6530,659
7020, 7510
Övriga konton
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5940 Utställningar och mässor
6070 Värdskap och representation
6071 Uppvaktning, minnesgåvor t övr.
6072 Omkostnader för konferenser
6075 Förtäring
6077 Konferenskostnader egna projekt
6110 Kontorsmaterial
6150 Tryckning och bindning
6210 Telekommunikation
6230 Datakommunikation
6250 Porto
6530 Redovisningstjänster
6560 Avgift Västkom
6570 Bankkostnader
6590 Tjänsteköp (inkl konsulter)
6970 Böcker och tidningar
6990 Övriga avgifter
7020 Löner t tjänstemän (AB-avtal)
7321 Resetillägg beskattad del
7322 Traktamenten obeskattad del
7331 Bilersättning beskattad del
7332 Bilersättning obesk del
7390 Egna utlägg
7510 Arbetsgivaravgifter
7610 Kurs- och konferensavg
7611 Utbildning personal
7621 Frisk- & företagshälsovård
7699 Uppvaktn. Minnesgåvor t personal
Summa (konton)

2 000
20 000
15 000
2 000
50 000
150 000
40 000
2 000
50 000
140 000
10 000
130 000
402 123
1 000
60 000
10 000
5 000
4 319 829
5 000
10 000
15 000
45 000
10 000
1 400 483
80 000
100 000
70 000
20 000
8 568 931

7460 Pensionskostnader
2903 Pensionsskuld ind. valet
7571 Personalförsäkringar fora
7572 Personalförsäkringar kfa
7575 Personalförsäkringar övriga
XXXX Bidrag till projekt, tillväxt, miljö, kultur

500 000
500 000
30 000
10 000
20 000
8 000 000

Summa

9 060 000
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Medarbetarcentrum (Akt 41)

Rörelsens Intäkter/Inkomster (Prognos 2009)
1. Intäkter
Summa 1
3213 Finansiering Medarbetarcentrum (1)
3260 Ers utförda arb o tjänster (1)
xxxxx ESF-projekt

Summa (+)
0
0
2 045 000
148 000
568 000

Summa Inkomster/intäkter (1)

2 761 000

Rörelsens kostnader (Prognos 2012
2. Lokalkostnader
3. Resekostnader
4. Tjänsteköp
5. Personalkostnader

Summa (-)
80 000
46 000
80 000
2 287 000

6. Summa övriga kostnader
Summa kostnader (2-6)
5011 Lokalhyra (2)
5250 Hyra av datorer (6)
5415 Kontorsmaskiner (6)
5420 Programvara (6)
5430 Personaldatorer mm (6)
5440 Telefoner (6)
5800 Resor m buss, tåg, flyg (3)
5830 Hotellkostnader (3)
5890 Övr resekostnader (3)
5930 Reklam/trycksaker (6)
6075 Förtäring (6)
6110 Kontorsmaterial (6)
6210 Telekommunikation (6)
6230 Datakommunikation (6)
6520 Kontorsarbeten (4)
6590 Tjänsteköp (inkl konsulter) (4)
6970 Böcker och tidningar (6)
7021 Löner t tjänstemän (AB-avtal) (5)
7311 Förmånsvärde (5)
7312 Förmånsvärde minuspost (5)
7321 Resetillägg beskattad del (5)
7322 Traktamenten obeskattad del (5)
7331 Bilersättning beskattad del (5)

192 000
2 685 000
80 000
0
0
0
10
5
30
16
0
15
5
2
20
45
60
55
1
1 650
0
0
1
5
13

Konto

5010
5800, 5820, 5830, 5890
6520, 6530, 6590
70XX, 72XX, 73XX,
7510
Övriga konton
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7332 Bilersättning obesk del (5)
7390 Egna utlägg (5)
7510 Arbetsgivaravgifter (5)
7611 Kurs- och konferensavg (6)
7621 Frisk- & hälsovård (6)
Summa (konton)

25
3
610
70
4
2 725 000

Tillkommer följande poster, Personalförsäkring fora 7 000 + personalförs. Kfa 17 000 övriga soc andra avg 12 000 = 36 000 k
6076 Utbildningskostn egna proj

6077 Konferenskostnader egna proj
XXXX Bilersättning beskattad del egna proj
XXXX Bilersättning obeskattad del egna proj
XXXX Resor egna projekt
XXXX Lokaler
Summa

2 761 000
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BESLUTSFÖRSLAG

Begäran om åtgärder med anledning av översvämningar vid
Marsjöarna
Hans Sjöberg och Beata Malinowska har begärt att Borås Stad ska vidta åtgärder för att förebygga
återkommande problem med översvämningar kring Marsjöarna.
Det finns inte några bestämmelser som ålägger kommunen ansvar att vidta förebyggande åtgärder
beträffande översvämningarna i området.
Förslag till svarsskrivelse har upprättats.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Hans Sjöberg och Beata Malinowskas begäran om åtgärder för att förebygga problem med översvämningar kring
Marsjöarna avslås på sätt som framgår av upprättad skrivelse.

2012-06-07

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-06-07

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0099
Handläggare: Torbjörn Alfredsson, tfn 35 71 90
Datum/avdelningschef: 2012-02-27/LOD

Programområde: 2

1 (2)
2012-06-18

Dnr 2012/KS0099

Sekretariatet/
Torbjörn Alfredsson
Tfn 033-35 71 90
Hans Sjöberg & Beata Malinowska
hans.sjoberg@bornet.net

Er begäran om åtgärder med anledning av återkommande
problem med översvämningar vid Marsjöarna
Ni har begärt att Borås Stad ska vidta åtgärder för att förebygga de återkommande problemen med översvämningar kring Marsjöarna. Ni har också
meddelat att er uppfattning är att risken för höga vattennivåer bör förebyggas
genom åtgärder som förbättrar utflödet från Marsjöarna.
Frågan om åtgärder med anledning av översvämningar i området har tidigare
varit aktuell för kommunen. I maj 2000 svarade Kommunstyrelsen på en
begäran om sådana åtgärder från Klockaregårdens stugägarförening,
Mellsjäns fritidsförening, Finnekumla stugägarförening och Arvidsgårdens
samfällighetsförning. I svaret konstaterades att det inte fanns några bestämmelser som innebar att kommunen hade ansvar för att åtgärda problemen. Det
noterades också att det inte fanns några generella bestämmelser som ålade
kommunen att hålla vattendrag öppna eller att genomföra rensningsarbeten.
I Kommunstyrelsens svar antecknades vidare att föreningarna åberopat att
kommunen skulle vara skyldig att vidta åtgärder eftersom Byggnadsnämnden
beviljat bygglov för byggnation av bostäder i området men att föreningarna
inte angivit på vilket sätt eller avseende vilken eller vilka fastigheter bygglov
felaktigt skulle ha beviljats. Dessutom framgår av svaret att det aktuella området inte var planlagt men att det 1993 lämnades förslag på områdesbestämmelser för fritidsbebyggelse. Arbetena med områdesbestämmelser kom
emellertid att avbrytas efter beslut av Byggnadsnämnden.
Frågan om åtgärder för att förebygga översvämningsproblematiken var också
aktuell 1991 då det i en motion till Kommunfullmäktige begärdes att
Kommunstyrelsen skulle genomföra en utredning med förslag till åtgärder för
att förhindra översvämningar i Viskan såvitt avsåg områden i Rångedala,
Tärby och Gingri.
Kommunfullmäktige beslutade dock att avslå motionen då några vägande
motiv för att tillstyrka motionen inte framkommit. Bakgrunden till beslutet

2 (2)
2012-06-18

Dnr 2012/KS0099

Sekretariatet/
Torbjörn Alfredsson
Tfn 033-35 71 90
var att det inte fanns några bestämmelser som ålade kommunen att rensa
vattendragen.
Med bakgrund av att de förutsättningar som legat till grund för kommunens
tidigare ställningstaganden fortfarande föreligger har kommunen inte heller
nu för avsikt att vidta åtgärder för att förebygga översvämningsproblematiken
i området.
Upplysningsvis meddelas att er skrivelse översänts till Borås Energi och Miljö
AB för eventuell åtgärd med anledning av det ni skriver om kommunens
dricksvattentäkter.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Svante Stomberg
Kommunchef

Kc 5

BESLUTSFÖRSLAG

Val av representanter till arbetsgrupp för Medborgardialog i
Borås Stad
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Tom Andersson (MP), Mohammed Kossir (S), Anita Spjuth (V), Jaana Ben Maaouia (Vägv), Anne-Marie Ekström
(FP), Maj-Britt Eckerström (C), Ulla-Britt Åsén (SD), Åke Ekvad (KD) och Gunvie Peeker (M) utses till ledamöter
i arbetsgruppen för Medborgardialog i Borås Stad.
Tom Andersson (MP) utses som sammankallande för arbetsgruppen.

2012-06-18

Ulf Olsson

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0073 102
Handläggare: Camilla Christensen, tfn 357031
Datum/avdelningschef: 2012-06-15/GB

Programområde: 1
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BESLUTSFÖRSLAG

Grafiska regler för Borås Stad
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Brygghuset läggs till i de grafiska reglernas uppräkning av verksamheter med egen grafisk profil.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
Godkänna Brygghusets framlagda logotyp och grafiska riktlinjer. Kommunstyrelsens beslut gäller under förutsättning att
Kommunfullmäktige godkänner en egen profil för Brygghuset.

2012-06-01

Ulf Olsson

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-06-04

Annette Carlson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2011/KS0774
008
Handläggare: Annika Klemming, tfn 7066
Datum/avdelningschef: 2012-05-29/MI

Programområde: 1

1 (1)
2012-06-18

2011/KS0774

Kommunfullmäktige

Grafiska regler för Borås Stad
Vissa verksamheter i Borås Stad har enligt de grafiska reglerna möjligheter till
profilering genom egna, verksamhetsunika grafiska regler. Det är verksamheter
som på grund av sin målgrupp eller sitt behov av marknadsföring anses behöva
en egen profil. Sådana verksamhetsunika regler ska granskas av Stadskansliets
informationsavdelning och godkännas av Kommunstyrelsen.
Brygghuset har nu skapat grafiska riktlinjer för sin verksamhet. Brygghuset finns
inte med bland de verksamheter som Borås Stads grafiska regler anger ha
möjlighet till egen grafisk profil. Skälet till detta får dock sökas i att Brygghuset
inte fanns när reglerna skrevs. En analog tillämpning av skrivningen i reglerna
gör det skäligt att även Brygghuset bör ha en egen grafisk profil.
Kommunstyrelsen föreslår därför Kommunfullmäktige att komplettera de
grafiska reglernas uppräkning av verksamheter med egen profil genom att lägga
till Brygghuset.
Kommunstyrelsen har för egen del att godkänt de grafiska riktlinjer och den
logotyp som Brygghuset lagt fram. Kommunstyrelsens godkännande gäller under
förutsättning att fullmäktige gör föreslagen justering i de grafiska reglerna.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Brygghuset läggs till i de grafiska reglernas uppräkning av verksamheter med egen grafisk
profil.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson

Marie Ingvarsson

GRAFISKA RIKTLINJER 2012

IDÉER

i rörelse

Grafiska riktlinjer

Inledning

Brygghuset –
En spännande trygghet!
Brygghusets grafiska identitet är konstruerad och färgsatt med
utgångspunkt från de aktuella kärnvärdena samverkan, kreaktivitet
och livskvalitet.
På Brygghuset har vi medvetet valt att dra nytta av fördelarna i den
trygghet som förmedlas i Borås Stads grafiska identitet. Genom
att korsbefrukta tryggheten med våra kärnvärden skapas en spännande mix, helt i linje med de förutsättningar som krävs för att vi på
ett utmanande och lustfullt sätt ska kunna attrahera Brygghusets
primära målgrupp, unga vuxna i åldern 16-29 år. För att vinna deras
hjärtan på en konkurrensutsatt marknad, där alternativ sysselsättning
för unga inte alltid stämmer överens med sunda värderingar och
förhållningssätt, innebär en hybrid av Borås Stads profil och våra
egna värderingar en logisk lösning i sättet att kommunicera.
De grafiska riktlinjerna finns för att underlätta och leda rätt i den
grafiska världen. Här finns vissa givna regler men även utrymme
för kreativitet.

Innehåll;
-------------------------------------------Del 1. Verksamhetsidé och vision. S. 4
-------------------------------------------Del 2. Våra kärnvärden. S. 6
-------------------------------------------Del 3. Logotypen. S. 10
-------------------------------------------Del 4. Grafiska element. S. 12
-------------------------------------------Del 5. Profilfärger. S. 14
-------------------------------------------Del 6. Borås Stads logotyp. S. 16
-------------------------------------------Del 7. Typografi. S. 18
-------------------------------------------Del 8. Mediebärare. S. 20
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Del 1. Verksamhetsidé

Brygghuset i Borås är ett resurshus och en mötesplats för
unga vuxna i åldern 16-29 år. Verksamheten är finansierad
av Borås Stad som en egen enhet under Fritids- och folkhälsoförvaltningen.
På Brygghuset har vi sammanfört arbetsliv, hälsa, kultur och
fritid under ett och samma tak. Här finns ett tillåtande klimat
där vi erbjuder alla unga möjlighet att presentera egna idéer
om egna arrangemang/projekt på Brygghuset. På så vis skapas
innehållet av unga för unga. För att detta ska bli möjligt pågår
ett aktivt arbete med att öppna upp dörrar hos en sekundär
målgrupp; företag, skola, föreningar, organisationer m.fl, för
oss strategiskt viktiga samverkanspartners. Här strävar vi
efter att skapa vinna-vinna-situationer där unga involveras
i skarpt läge tillsammans med vuxna i spännande projekt
och meningsfulla sammanhang.
Brygghuset är också stället för den som bara vill ta en paus
eller en fika i caféet.

För att en verksamhetsidé ska vara funktionell måste den svara på tre frågor.
1. Vad gör man?
2. För vem?
3. På vilket sätt?
4

Del 1. Vision

DEN SJÄLVKLARA MÖTESPLATSEN FÖR UNGA 2016
Brygghuset har blivit den självklara mötesplatsen där ungas drömmar och idéer kan förverkligas.
I nära anslutning till Brygghusets organisation finns ett aktivt brukarråd bestående av personer
i beslutsfattande positioner på samtliga förvaltningar inom Borås Stad och från näringslivet. Detta
innebär en större förståelse kring nyttan att samverka i ungdomsfrågor beträffande arbetsliv, hälsa,
kultur och fritid. Förvaltningarna har ett gemensamt ansvar att fylla Brygghuset med personella
resurser och ekonomiska medel. Därmed har vi inte bara kortat ledtiderna kring ekonomiska och
politiska beslut, innebörden av samverkan har tagits till nya nivåer. Brygghuset har blivit en angelägenhet för hela Borås Stad.
FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET
Brygghuset som numera bedriver verksamhet på flera våningsplan i huset, kan erbjuda generösa
öppettider under såväl dagtid som kvällar och helger. Här finns tillgång till motiverad personal,
flexibla lokaler och teknisk utrustning. Brygghuset har dessutom blivit en uppskattad och erkänd
visningsarena för ungas idéer. Genom ”Bryggpengen” kan unga enkelt söka pengar till sina projekt.
Pengarna förvaltas av Borås Stad tillsammans med externa resurser.
KVÄLLSAKTIVITETER
Mediarummet nyttjas av både filmklubbar och enskilda föreläsare. Konferensrummen används bl a
av ungdomsrådet, förvaltningarna, föreningar och organisationer. I vårt Fair Trade-café finns en scen
där det arrangeras alltifrån berättarkvällar, dialogcafé, poetry slam, teater till live-konserter. I Brygghusets övriga utrymmen kan vi bl a se utställningar, temakvällar, konferenser, ungdomsfullmäktige
och spelkonvent.
DAGAKTIVITETER
KRUT-projektet, som tidigare finansierades av Europeiska Socialfonden med målsättning att få ut unga
i utbildning och/eller arbete, har vidareutvecklats och fått eget liv med finansiering av Borås Stad.
Metoden bakom Ungdomsbryggan och Framtidsbryggan används dessutom i andra kommuner.
Brygghuset arbetar centralt med ungdomsfrågor och naturligtvis stannar inte verksamheten på
Bryggaregatan 14. Vår arena har blivit betydligt större än så, vilket innebär att vi även bedriver
arrangemang utanför huset.
Anders Holmberg, enhetschef, Brygghuset

Visionen bygger på ett realistiskt och önskvärt framtidsscenario var vi befinner oss med verksamheten om fem år.
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Del 2. Våra kärnvärden

Samverkan +
KreAktivitet +
Livskvalitet =
Idéer i rörelse
BRYGGHUSETS KÄRNVÄRDEN OCH UNIKHET
1/3 produkt, 2/3 emotionella värderingar är en vanlig utgångspunkt i en kärnvärdesanalys.
Förutom de mest uppenbara bitarna som har en direkt anknytning till de funktionella behoven (1/3),
tenderar de emotionella värderingarna, det som känns i magen (2/3), att bli allt viktigare. Det som ligger
till grund för Brygghusets kärnvärden är resultatet av ett workshoparbete, där vi fokuserade på att definiera
Brygghusets emotionella och unika mervärden. På plats fanns cirka 15 medarbetare med skilda
yrkesroller, indelade i tre grupper för att därmed analysera, diskutera och redovisa våra konkurrensförutsättningar resp konkurrensfördelar.
Steg 1. Våra konkurrensförutsättningar (stödjande faktorer) utgör vad som finns i verksamheten för
att den ska fungera. T ex den breda basen av medarbetare, våra kompetenser, lokaler och den av Borås
Stad tillsatta verksamhetsbudgeten. Här identifierade vi en oerhört viktig förutsättning beträffande
att bedriva verksamhet tillsammans med andra för att Brygghuset ska få maximal utväxling.
Slutsats/Kärnvärde, Samverkan. Utan samverkan med andra blir Brygghuset bara ett skal.
Det är i samverkan med andra som vi skapar innehållet på Brygghuset.
Steg 2. En naturlig fortsättning i arbetet blev att analysera våra konkurrensfördelar (drivande faktorer /
kort- och långsiktiga). Här fokuserade vi på att lyfta fram vad som efter rådande omständigheter och
bästa vetande gör Brygghuset unikt. Vad har vi som andra lokala aktörer inte har som vi har potential
att bli extra bra på? Därmed analyserade vi ur två perspektiv och efter två kriterier. För slutanvändaren; värdefullt och kommunicerbart. För konkurrenten; svårimiterat och unikt.
Slutsats/Kärnvärden, KreAktivitet, en kombination av aktivitet och kreativitet. Brygghusets högst
prioriterade kärnvärde är livskvalitet, lyckan och glädjen som uppstår i resultatet av hårt arbete.
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Samverkan
Brygghuset är en plats för
samverkan, där arbetsliv,
utbildning, hälsa, kultur
och fritid lever i symbios.
Vi finns i våra flexibla,
modernt utrustade lokaler
i centrum där vårt rymliga café är den självklara
mötesplatsen.
Vi erbjuder möjligheter
till att skapa gränslösa
samarbeten. Det finns
en uppsjö av intressanta
aktörer bland enskilda individer och bland företag,
föreningar och organisationer. Här finns stora
möjligheter att hitta
”vinna-vinna-situationer”
för att tillsammans med
andra vara med och
utveckla spännande
aktiviteter på Brygghuset.
Vi erbjuder ett tillåtande
klimat där människor blir
tagna på allvar!
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KreAktivitet
KreAktivitet på Brygghuset
innebär en kombination
av kreativitet och aktivitet.
För oss handlar det om
att i lustfyllda sammanhang involvera människor
i skarpt läge. Utan handling är idéer inget annat
än idéer.
Att ta steget från åskådare till deltagare kräver
självinsikt. Förändring
kräver mod. Det kan bli
en tuff resa kantad av
livets stora frågor. För att
finna svaren erbjuder vi
en trygg men utmanande
miljö med utrymme för
tankar och funderingar.
Låt dig inspireras till att
ta plats i förarsätet, men
vart din resa bär hän är
upp till dig.
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Livskvalitet
På Brygghuset strävar
vi efter att skapa
känslan av livskvalitet
i meningsfulla sammanhang. Om verksamheten på Brygghuset
var en produkt, skulle
ordet livskvalitet synas
tydligt på framsidan av
den kreativt utformade
förpackningen. Oavsett
var man befinner sig i
livet, gammal som ung,
fattig eller rik så har
alla ett behov av att bli
tagna på allvar och leva
ett gott liv.
Alla är värda att få lyckas,
men det är sällan gratis
och kräver sina uppoffringar. Kom och låt dig
överraskas!
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Del 3. Logotypen

FUNKTIONELL LOGOTYP

BH_CMYK.eps

AVANCERAD LOGOTYP

BH_CMYK_Fx.eps

SEKUNDÄR LOGOTYP

BH_Black.eps
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BH_White.eps

Logotyp och tagline
Logotypen och taglinen är framtagna med utgångspunkt från Brygghusets aktuella kärnvärden,
samverkan, kreaktivitet och livskvalitet.

TAGLINE – IDÉER I RÖRELSE
Brygghusets tagline är en sammanfattning av kärnvärdena och används främst som galjonsrubrik.

TYPOGRAFI, ILLUSTRATION OCH FÄRG
Genom att korsbefrukta en kraftfull typografi med en illustration som utgör formen av två stycken dialog/
innovationsbubblor, vill vi förmedla att känslan av livskvalitet på Brygghuset oftast sker i meningsfulla
möten tillsammans med andra.
Färgsättningen är baserad på röd (Pantone 485), orange (Pantone 130) och svart. Genom att
kombinera dessa tre basfärger skapas en frigörande och kreativ mix av rörelse, energi och passion.

LOGOTYPEN I TRE OLIKA UTFÖRANDEN
Att välja rätt logotyp vid rätt tillfälle är oerhört viktigt. Därför bör man alltid rådfråga respektive
leverantör/producent före produktionsstart. Vilken version av logotypen som är att föredra beror dels
på vilken typ av mediebärare som är aktuell och dels de tekniska förutsättningarna hos leverantören för att
uppnå ett bra produktionsresultat. T ex att trycka på textil skiljer sig markant från papper.
OBS! Oavsett användningsområde är det inte tillåtet att manipulera eller förändra logotypen.
Se förslag till placeringar av logotypen på sid 20.
Funktionell logotyp. T ex vid exponering i enklare trycksaker, utskrifter, profilreklam, t-shirts, pennor,
nyckelband etc.
Avancerad logotyp. Används främst vid trycksaksproduktion i fyrfärg (CMYK) eller på webben (RGB).
Här får illustrationen en mer levande funktion med en förgyllande övertoning. Rekommenderas ej
vid begränsade produktionsresurser. Rådfråga leverantören.
Sekundär logotyp. Dessa versioner används vid speciella omständigheter, där man av olika skäl inte
klarar av att producera logotypen i färg, alt om den ska exponeras tillsammans med andra logotyper
som även dessa framträder i förenklade versioner med svart resp vit färg.
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Del 4. Grafiska element

Symbol_dialog2st.eps

Hej!
Här kan man placera ett
kort textmeddelande
om något intressant.

Symbol_dialog1st.eps

IDÉER

i rörelse

Fargsplashar_CMYK.eps
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Att använda de
grafiska elementen
Illustrationen av dialog/innovationsbubblorna i logotypen visualiserar ett meningsfullt möte, en utgångspunkt för att sätta idéer i rörelse. För att förstärka denna känsla i övrig kommunikation får
symbolen användas separat i kreativa sammanhang och i olika kombinationer, såsom till mönster,
alt färgsättning. Se kapitel om färger på sid 14.
Andra symboliska mervärden i illustrationen är att dialogen utgör formen av ett hjärta, vilket skapar
kopplingar till människan, livets drivkrafter och passioner.
Färgsplashen är ett komplement i den grafiska identiteten som har till uppgift att förstärka det
kreativa uttrycket i Brygghusets kärnvärden.
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Del 5. Profilfärger

LOGOTYPENS FÄRGSÄTTNING

PANTONE 130 C

C 0, M 30, Y 100, K 0
HEX: #f4aa00

PANTONE 485 C

100% SVART

C 0, M 95, Y 100, K 0
HEX: #dc291e

Vid behov av kraftigare
svärta, addera 40% Y

PANTONE 629 C

PANTONE 7429 C

PANTONE 365 C

PANTONE 323 C

PANTONE 242 C

PANTONE 476 C

STÖDJANDE DEKORFÄRGER

C 34, M 0, Y 9, K 0
HEX: #9fd7e1

C 100, M 0, Y 38, K 47
HEX: #006066
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C 0, M 18, Y 3, K 0
HEX: #e6c4d1

C 10, M 100, Y 0, K 49
HEX: #792258

C 12, M 0, Y 29, K 0
HEX: #c9e39c

C 57, M 80, Y 100, K 45
HEX: #4e3227

Profilfärger
Brygghusets färgsättning har till uppgift att förstärka känslan i våra kärnvärden samverkan, kreaktivitet
och livskvalitet. Brygghusets primära färger är röd, orange och svart/vit. Som komplement till dessa
färger finns sex stycken stödjande dekorfärger. Om förhållandet kräver, kan en reducerad toning i
den stödjande färgfloran förekomma.

BALANSEN MELLAN RÖD OCH ORANGE
Rött betyder rörelse och spänning. När folk ser rött tenderar hjärtat att slå snabbare. Röd färg står
även för energi och passion. Orange är en kreativ färg som har en nyans av rött. När en person ser på
färgen kan han eller hon känna sig entusiastisk och levande. Det kan också innebära att man känner en
känsla av balans, välkomnande och värme. Därmed innehåller färgerna tillsammans viktiga ingredienser
när det gäller att få människor att finna sin drivkraft och inre lust.
Den röda färgen Pantone 485 är även samma röda nyans som förekommer i Borås Stads logotyp.
Därmed blir användandet av logotyperna emellan dessutom funktionellt.
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Del 6. Borås Stads logotyp

Borås Stads logotyp ska finnas med på samtliga mediebärare såsom trycksaker, annonser, affischer,
appar och webbsidor samt på kontorsmaterial såsom brevpapper, visitkort och kuvert.
I första hand ska den breda grundlogotypen med rött emblem användas. Endast i undantagsfall får
den 2-radiga logotypen användas. Logotypen ska alltid placeras horisontellt.
Borås Stads logotyp finns även i svartvita och negativa utföranden. Användningsregler för logotypen
finns på Borås Stads intranät.

FRIYTA
Runt logotypen ska det alltid finnas luft, en tom yta vars uppgift är att säkerställa logotypens tydlighet.
De streckade linjerna anger hur stort avståndet minst ska vara.

I denna version är det bokstaven O i Borås som
styr hur stort avståndet ska vara. Följaktligen
anpassas avståndet efter bokstävernas storlek.

16

I denna version är det höjden på båda
textraderna tillsammans som styr hur
stort avståndet ska vara.

Borås Stad och Brygghuset
Brygghusets logotyp och Borås Stads logotyp bör inte placeras i direkt anknytning till varandra.
Borås Stads logotyp visar den yttersta avsändaren och placeras därför i de flesta fall sist eller underst.
Om en verksamhetsunik logotyp och Borås Stads logotyp finns med på samma sida i en trycksak, på
en affisch eller i en annons, ska Borås Stads logotyp stå i god proportion till den verksamhetsunika
logotypen. Det betyder att ytan på Borås Stads logotyp ska vara cirka 30 procent av ytan på den
verksamhetsunika logotypen. Borås Stads logotyp får dock aldrig vara mindre än 25 mm bred för
grundlogotypen.
På ett brevpapper i A4-format är Brygghusets logotyp ca 46 mm bred och Borås Stads logotyp 30 mm.
Vid produktion av större trycksaker (t ex planscher) eller mindre trycksaker ( t ex vykort) ska samma storleksförhållande bevaras mellan logotyperna även om de givetvis anpassas för att passa aktuell produkt.
Observera dock att minimistorleken för Borås Stads grundlogotyp är 25 mm bred.
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Del 7. Typografi

EN SPÄNNANDE TRYGGHET
Brygghusets typografi bygger på en vidareutveckling av den uppsättning som finns inom Borås Stad.
Dels för att tona ner Borås Stads trygghetskänsla och dels för att främja en tonalitet av energi och liv.
Därmed har vi valt att behålla Caecilia, men kompletterat typografiuppsättningen med stilarna Helvetica
Neue (ersätter Garamond för att tona ner trygghetskänslan) och Bullpen 3D, för att rubrikerna ska få en
mer utmanande och energifylld framtoning.

CAECILIA – ALTERNATIVA RUBRIKER, INGRESSER OCH ADRESSINFORMATION
Precis som i Borås Stads grafiska profil använder vi oss av Caecilia. Här som en alternativ
rubrikstil, i ingresser och till annan informativ text såsom adressinformation. Stilen finns i tre utföranden,
light, bold och heavy.
CAECILIA – LIGHT 45

ABCDEFGHIJKLMN 1234567980
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
CAECILIA – BOLD 75

ABCDEFGHIJKLMN 1234567980
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
CAECILIA – HEAVY 85

ABCDEFGHIJKLMN 1234567980
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
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BULLPEN 3D – HUVUDRUBRIKER
För att skapa kraftiga image-byggande rubriker används BullPen 3D.

ABCDEFGHIJKLMN
1234567980

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
HELVETICA NEUE – TEXTER I MINDRE FORMAT
Helvetica Neue är en funktionell och vanligt förekommande teckenstil, som för Brygghuset främst
används till brödtexter, underrubriker och i andra löpande längre textmassor där texten ska framträda i relativ liten stil, t ex i brev. Stilen används främst i tre utföranden, light, light Italic och bold.
HELVETICA NEUE – LIGHT

ABCDEFGHIJKLMN 1234567980
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
HELVETICA NEUE – LIGHT ITALIC

ABCDEFGHIJKLMN 1234567980
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
HELVETICA NEUE – BOLD

ABCDEFGHIJKLMN 1234567980
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
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Del 8. Mediabärare

I detta avsnitt har vi sammanställt vi en dokumentation över några konkreta exempel på grafisk produktion för Brygghuset, samt hur Borås Stads logotyp bör framträda tillsammans med Brygghuset enligt
de regler som finns uppsatta i Borås Stads grafiska manual.

VIKTIGT!
Se dessa exempel som en inspirationsguide vid produktion av mediebärare i egen regi. Tänk dock på
att en balanserad helhet alltid ska prioriteras. I vissa fall kan det vara nödvändigt att justera teckengraden för att helheten kräver så för bästa möjliga resultat.
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IDÉER

ANDERS
HOLMBERG

i rörelse

ENHETSCHEF
Tel dir: 0707-77 44 96
E-post: anders.holmberg@boras.se
Tel: 033-35 XX XX
Besök: Bryggaregatan 14
Post: 503 38 BORÅS
boras.se/brygghuset

Visitkort / Framsida: 55x90 mm
Namn: <Caecilia / 85 Heavy, 15 pkt / 18 pkt>
Titel: <Caecilia / 85 Heavy, 9 pkt / 11 pkt>
Prefix info: <Caecilia / 75 Bold, 7 pkt / 9 pkt>
Infotext: <Caecilia / 75 Bold, 7 pkt / 9 pkt>

Visitkort / Baksida: 55x90 mm
Image-byggande rubriktext: <BullPen 3D, 24/26 pkt>

Visit- och korrespondenskort / 100% storlek. Typografin på visit- och korrkorten har samma
uppbyggnad. Här visas dessutom exempel på användning av både illustration och färg-splash.

Logotypens bredd: 30 mm
Besök: Bryggaregatan 14 Tel: 033-88 88 88
Post: 503 38 BORÅS boras.se/brygghuset

Korrespondenskort: 105x148 mm

Safe zone: C:a 5 mm till kant
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Kuvert: C5 / 85% storlek
Visar exempel av en kostnadseffektiv produktion i 100% svart enl Boråstryckeriets standardkuvert.

Besök: Bryggaregatan 14
Post: 503 38 BORÅS
boras.se/brygghuset

Borås
Porto
Betalt
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Rekommenderad safezone /
hörnplacering: 17 mm

Brevpapper: A4 / 100% storlek

Datum: 2012-XX-XX
Ärende
Logotypens bredd: 45 mm

Rubriksättning

[Caecilia 75 Bold / 30 pkt / 36 pkt]

Ingress. Fabellas signiferumque ea, est quod eligendi suscipit
ut. Nec et lucilius evertitur, sed omnesq facilis consectetueue
apeirian ei, has eu illum fuisset. Nostrum sensibus tractatos
quo te, aeque scripta in. [Caecilia 45 Light / 15 pkt / 20 pkt]
UNDERRUBRIK SIGNIFERUMQUE EA QUOD [Helvetica Neue Bold / 10 pkt / 12 pkt]
Lorem ipsum vel in novum dolorum luptatum, ut probo nostro quaestio vix. Solet interesset theophrastus vis in, ad modo facilis consectetuer per. An pri laudem erroribus abhorreant, appetere efficiantur
signiferumque nam eu, appareat inciderint mel no. At impedit intellegam inciderint mei, nam scaevola
fabellas signiferumque ea, est quod eligendi suscipit ut. Nec et lucilius evertitur, sed omnesque apeirian
ei, has eu illum fuisset. Nostrum sensibus tractatos quo te, aeque scripta inimicus mea ad, cum ludus
gubergren neglegentur ut.ophrastus vis in, ad modo facilis consectetuer per. An pri laudem erroribus
abhorreant, appetere efficiantur signiferumque nam eu, appareat inciderint mel no. At impedit intellegam inciderint mei, nam scaevola fabellas signiferumque ea, est quod eligendi suscipit ut. Nec et
lucilius evertitur, sed omnesque apeiria ei, has eu illum fuisset. Nostrum sensibus tractatos quo te,
aeque scripta inimicus mea ad, cum ludus gubergren neglegentur ut.ophrastus vis in, ad modo facilis
consecte. Solet interesset theophrastus vis in, ad modo facilis consectetuer per. An pri laudem erroribus abhorreant, appetere efficiantur signiferumque nam eu, appareat inciderint mel no.
At impedit intellegam inciderint mei, nam scaevola fabellas signiferumque ea, est quod eligendi suscipit
ut. Nec et lucilius evertitur, sed omnesque apeirian ei, has eu illum fuisset. Nostrum sensibus tractatos
quo te, aeque scripta inimicus mea ad, cumludus gubergren neglegentur ut.ophrastus vis in, ad modo
facilis cons. [Helvetica Neue Light / 10 pkt / 14 pkt]

Marginal: 27 mm

Adressfot:
[Infotext: Caecilia 45 Light / 7 pkt / 9 pkt]
[Prefix: Caecilia 75 Bold / 7 pkt / 9 pkt]

Tel: 033-88 88 88 E-post: brygghuset@boras.se Besök: Bryggaregatan 14 Post: 503 38 BORÅS boras.se/brygghuset

Logotypens bredd: 30 mm

Presentationsdesign: T ex PowerPoint och Keynote. A4

IDÉER

i rörelse

Presentation / Startsida

Index – Rubrik

Huvudrubrik
OCH SÅHÄR SER EN MELLANRUBRIK UT
OCH EN LITEN UNDERRUBRIK

• Logotypen och taglinen (slogan/rubrik) blir kommunikationens viktigaste pusselbitar.
• Logotypen har till uppgift att kommunicera varumärket Brygghuset.
• I en genomtänkt logotype finns symboliska värden som linjerar med värdegrunden.
• En funktionell färgsättning bör bygga på svart/negativ + stödjande dekorfärger.

Presentation / Undersida
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IDÉER

i rörelse

T-shirtdesign

Profilreklam / Vattenflaska

!
e
s
l
e
r
ö
r
i
R
E
É
D
I
etc...

konvent!
Träffa nya vänner!
ning!
Skapa ett
Håll i en föreläs
Arrangera en spelni
ng i caféet!

Tel: 033-35 88 88
boras.se/brygghuset

Vykort: A6
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Tel: 033-88 88 88 E-post: brygghuset@boras.se Besök: Bryggaregatan 14 Post: 503 38 BORÅS boras.se/brygghuset
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BESLUTSFÖRSLAG

Marknadsföringssamarbete i Europa league 2012
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen träffar avtal med IF Elfsborg om marknadsföringssamarbete i Europa league enligt kontraktsförslag.

2012-06-05

Ulf Olsson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-06-05

Annette Carlson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2011/KS0863
105
Handläggare: Marie Ingvarsson, tfn 7118
Datum/avdelningschef: 2012-06-04

Programområde: 1

Avtal om marknadsföringssamarbete
Detta avtal har träffats mellan IF Elfsborg, nedan kallad klubben, och Borås Stad Kommunstyrelsen, nedan kallad kommunen, i gemensamt syfte att marknadsföra Borås.
1. Avtalet avser klubbens spel i Europa League 2012/2013 och gäller från 1 juni 2012 till och
med 15 maj 2013.
2. Europa League avgörs i först ett kval, därefter gruppspel och sedan en utslagsturnering. Den
ekonomiska överenskommelsen i detta avtal omfattar kvalspelet, där lagen möts hemma och
borta med följande preliminära speldatum: Omgång 1 spelas under tiden 5-12 juli, omgång 2
tiden 19-26 juli, omgång 3 tiden 2-9 augusti, och playoff 23-30 augusti 2012.
3. Kommunen är ensam dräktsponsor i matcher enligt p 2, och laget spelar i en matchtröja där
ordet Borås helt dominerar framsidan – storlek efter överenskommelse mellan parterna.
4. Kommunen har rätt till en helsida i matchprogrammet för klubbens hemmamatcher enligt p
2.
5. Kommunen betalar till klubben 100 000 kr per kvalomgång som klubben kvalificerar sig för
och spelar. Avtalet omfattar därmed upp till 400 000 kr, om klubben når playoff. Pengarna
betalas mot faktura från klubben.
6. Trycket på matchstället för matcher enligt p 2 betalas av kommunen.
7. Eventuell reklamskatt för Borås exponering på tröjorna betalas av kommunen.
8. Vid matcher enligt p 2 upplåter kommunen Borås Arena till klubben utan att debitera hyra.
För eventuella arbeten för att anpassa arenan till matcherna i Europa League debiterar
kommunen självkostnaden.
9. Parterna är överens om att förhandla om fortsatt samarbete för det fall klubben avancerar till
gruppspel i Europa League. Kommunen har då förtur att förhandla med klubben om att vara
dräktsponsor i gruppspelet.
10. Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.

Borås den

Sten Strinäs
IF Elfsborg

Ulf Olsson
Kommunstyrelsen
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Nationell samordning av hemslöjden - översyn av Nämnden
för hemslöjdsfrågor (Ds 2012:8)
Stadskansliet har upprättat yttrande över Kulturdepartementets betänkande Ds 2012:8. Som ett led i
beredningen av ärendet har yttrande inhämtats från Kulturnämnden.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
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Kvalitet och utveckling
Ingegerd Eriksson
033-35 71 65

2012-06-18

Dnr 2012/KS0354

Kulturdepartementet
103 33 Stockholm

Yttrande över betänkande Ds 2012:8, Nationell
samordning av hemslöjden - en översyn av Nämnden för
hemslöjdsfrågor

Med anledning av remiss daterad den 13 april 2012 avseende rubricerade
betänkande inkommer Borås Stad med följande yttrande. Som ett led i
beredningen av ärendet har yttrande inhämtats från Kulturnämnden.
Sammanfattning
Borås Stad tillstyrker förslaget att Nämnden för hemslöjdsfrågor fortsatt ska ha
ett samlat myndighetsansvar och fortsatt ha ett samlat nationellt ansvar för
hemslöjdsområdet med uppgift att fördela statsbidrag till hemslöjdsbefrämjande
verksamhet
Samverkansmodellen innebär en mer jämbördig roll mellan stat och region.
Förslaget att behålla myndigheten Nämnden för hemslöjdsfrågor säkerställer att
hemslöjdsfrågorna blir synliga på nationell nivå, att man genom samlad statlig
kompetens kan ta del av och följa utvecklingen samt sprida information och följa
upp hur statsbidraget används. Nämnden kan även vara samordnare för den
årliga s.k. konsulentveckan. Rikskonsulenterna för strategiskt lärande kan genom
särskilda uppdrag riksuppdrag fördelas ut till regionerna dit även medlen förs
men verka på nationell nivå.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Avdelningschef
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Sammanställning av det sociala innehållet, vårdvård- och
omsorgsboenden Borås Stad 2011.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Godkänna den upprättade redovisning av det sociala innehållet på vård- och omsorgsboende
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Kommunfullmäktige

Sammanställning av det sociala innehållet, vårdoch omsorgsboenden Borås Stad 2011.
Kommunfullmäktige beslutat om en årlig uppföljning av det sociala innehållet på
vård- och omsorgsboende. Stadsdelsnämnden Öster har lämnat en redovisning
för 2011.
Uppgifterna i sammanställningen är hämtade från nationella undersökningar, bl a
Kommunens kvalitet i korthet och Öppna jämförelser. Enhetscheferna inom
vård- och omsorgsboenden är nyckelpersoner för att få in rätt uppgifter.
I bilagorna redovisas kommunens siffror fördelade per enhet, en jämförelse över
tid för åren 2009-2011samt en jämförelse av Borås Stads resultat med riket
i sin helhet. Det återstår för respektive stadsdelsnämnd att svara för analys och
eventuella åtgärder. Resultatet ger information som kommunen behöver för att
identifiera förbättringsområden.
Resultatet av NKI-brukarundersökning ger ytterligare information. Utifrån
resultatet i brukarundersökningen beslutade Kommunstyrelsen 2012-01-23 att
område mat och måltider samt möjligheter att komma ut är två områden som
särskilt ska följas upp. Återrapport sker till Kommunstyrelsen 2012-06-30.
Under 2012 har Stadsdelsnämnden Öster ett uppdrag att ta fram rutiner för att
kvalitetssäkra den sociala dokumentationen inom äldreomsorgen och man
arbetar också för att höja kvaliteten i äldreomsorgen genom att införa lokala
värdighetsgarantier inom vissa områden.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Godkänna den upprättade redovisning av det sociala innehållet på vård- och omsorgsboende
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef
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Bilaga 1 Sociala innehållet jämförelse över tid 2009-2011
Bilaga 2 Kvalitet på särskilt boende redovisade per enhet 2011
Bilaga 3 Kvalitet på särskilt boende, Borås resultat i jämförelse med riket

Kvalitet i särskilt boende- Jämförelse med riket
1
3

U. Boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds personlig omvårdnad varje vecka, andel (%)

U. Boendeplatser i särskilt boende där den äldre använder egen nyckel till sin bostad, andel (%)

2009

2010

2011

Alla kommuner

96

94

96

Borås

90

99

97

Alla kommuner

92

90

88

Borås

90

95

89

89

87

89

4

U. Boendeplatser i särskilt boende där den äldre serveras kvälls/nattmål, andel (%)

Alla kommuner

100

99

93

5

U. Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för nattvila, andel (%)

Alla kommuner

95

95

96

Borås

94

97

100

Alla kommuner

95

95

96

Borås

96

99

92

54

61

62

Borås

6

U. Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för uppstigning på morgonen, andel (%)

7

U. Boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds tid utifrån sina egna önskemål dagligen, andel (%)

Alla kommuner

67

91

73

8

U. Boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds kvarboende i livets slutskede, andel (%)

Alla kommuner

100

100

100

Borås

100

100

100

Alla kommuner

32

37

40

Borås

41

47

63

74

75

76

Borås

9

U. Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter under vardagar, andel (%)

10

U. Boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds daglig utevistelse, andel (%)

Alla kommuner
Borås

78

94

96

11

U. Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen, andel (%)

Alla kommuner

22

29

25

Borås

16

56

23

Resultat 76-100%
Resultat 51-75%
Resultat 0-50%

Bilaga 1

Sammanställning av det sociala innehållet alla enheter i Borås stad 2009-2011, jämförelse i %.

Enkätfrågor 2011 Kvalitetsaspekter för SÄBO

2009

2010

2011

1. Erbjuds de äldre personlig omvårdnad varje vecka? Här avses det lilla extra utöver att bli
ren, exempelvis att få naglarna målade, bli sminkad, få håret rullat/uppsatt, taktil massage,
vaxning av mustasch, m.m. Detta ska ske som ett aktivt erbjudande.
3. Har varje boende en egen nyckel till sitt rum/lägenhet? Avser endast de fall där den äldre
kan klara av att använda egen nyckel.

90

99

97

90

95

89

4. Serveras de boende kvälls/nattmål? Avsikten med detta mått är att den äldre inte ska vara
utan mat mer än 11 timmar. Serveringen ska ske på ett aktivt och organiserat sätt och inte då och
då när den enskilde så begär detta.
5. Kan den äldre själv välja när man vill och gå och lägga sig för nattvila? Innefattar veckans
alla dagar.

100

99

93

94

97

100

6. Kan den äldre själv välja tid för uppstigning på morgonen? Innefattar veckans alla dagar.

96

99

92

7. Erbjuds varje boende dagligen möjlighet till egen tid utifrån sina önskemål? Exempel på
detta kan vara en pratstund, blomskötsel, korsord, m.m. Här avses det man gör utöver personlig
omvårdnad – avsatt extra tid.
8. Erbjuder det särskilda boendet kvarboende i livets slutskede?
9. Erbjuder äldreboendet minst två organiserade och gemensamma aktiviteter per dag
under vardagar? Med organiserad aktivitet avses ex. högläsning, musikstund, bakning, m.m. där
den enskilde i förväg har möjlighet att ta ställning till innehållet genom exempelvis ett schema.
Det är inte nödvändigt att det är kommunen/äldreboendet som genomför aktiviteterna.
10. Erbjuder enheten möjlighet till daglig utevistelse för den äldre som så önskar? Det ska
vara ett aktivt erbjudande från personalen och inkludera all form av utevistelse, ex promenader
eller möjlighet att sitta på balkong.
11. Erbjuder enheten organiserade aktiviteter under helgen? Avser minst en aktivitet på
lördag och en på söndag. Med organiserad aktivitet avses ex. högläsning, musikstund, bakning,
m.m. där den enskilde i förväg har möjlighet att ta ställning till innehållet genom exempelvis ett
schema Det är inte nödvändigt att det är kommunen/äldreboendet som genomför aktiviteterna.

67

91

73

100
41

100
47

100
63

78

94

96

16

56

23

2011
Kommunens kvalitet i korthet – kvalitetsnyckeltal för äldreomsorg.

BILAGA 2

Oktober 2011
Kvalitetsaspekter för SÄBO

Antal enheter 24
Antal pl. Fråga1 JA NEJ Fr.3 JA NEJ Fr.4 JA NEJ Fr.5 JA NEJ Fr.6 JA NEJ Fr.7 JA NEJ Fr.8 JA NEJ Fr.9 JA NEJ Fr.10 JA NEJ Fr.11 JA NEJ
Enhet
Agamemnon

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

Björkhaga

19

19

70
19

19

19

19

19

19

19

19

19

Bodagatan 30

33

33

33

33

33

33

33

33

Byttorpsklint

86

86

86

86

86

86

86

86

86

86

Dalhem

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

Dalsjöv 25 B, F

40

0

40

40

40

40

40

40

40

40

Distansgatan

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

Ekekullen

27

27

27

27

27

27

27

27

Fagersro

20

20

20

20

20

20

20

20

30

40

33

27
20

33

40
80
27

20

20

Hestra Midgård

30

30

30

30

30

72

72

72

72

72

Kypegläntan

24

24

24

24

24

24

Källhaga

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Sanderöd,Solsidan/Solb

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

37

27

Kapplandsgatan

72

33
86

30

30

30

30

30

72

72

72

72

72

24

24

24

24

16

Sanderöd,Svalan/Solv.

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

Sjöboklint

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

36

36

36

36

36

36

36

34

34

34

34

34

34

34

26

26

26

26

26

26

26

Klintesv.

36

36

36

Skogslid

34

34

34

Skogslid

26

26

26

Svärdfästet

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

Sörmarksgatan

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

17

17

Vesslan
Våglängdsgatan
Ängsjöparken

36

21

24
20

34
26

17

17

17

17

17

17

120

120

120

120

120

120

120

120

20

20

20

20

20

20

20

20

933

893

40

865

68

871

62

933

0

861

17

72

769 164
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933

17
120

20
0

21
24

627 306

17

120

120

20

20

916

17

210 723

2011

Frågor 2011
1.

Erbjuds de äldre personlig omvårdnad varje vecka? Här avses det lilla extra utöver att bli ren, exempelvis at få naglarna målade, bli sminkad, få håret rullat/uppsatt, taktil

2.

Har alla äldre eget rum/lägenhet med eget hygienrum? I de fall makar valt att dela rum betraktas det som ”eget rum”. Med hygienrum menas egen dusch och toalett. UTGÅTT 2011

3.

Har varje boende en egen nyckel till sitt rum/lägenhet? Avser endast de fall där den äldre kan klara av att använda egen nyckel.

4.

Serveras de boende kvälls/nattmål? Avsikten med detta mått är att den äldre inte ska vara utan mat mer än 11 timmar. Serveringen ska ske på ett aktivt och organiserat sätt

5.

Kan den äldre själv välja när man vill gå och lägga sig för nattvila? Innefattar veckans alla dagar.

6.

Kan den äldre själv välja tid för uppstigning på morgonen? Innefattar veckans alla dagar.

7.

Erbjuds varje boende dagligen möjlighet till egen tid utifrån sina önskemål? Exempel på detta kan vara en pratstund, blomsterskötsel, korsord, mm. Här avses det

massage, vaxning av mustasch, mm. Detta skall ske som ett aktivt erbjudande

och inte då och då när den enskilde så begär detta.

man gör utöver personlig omvårdnad - avsatt extra tid.
8.

Erbjuder det särskilda boendet kvarboende i livets slutskede?

9.

Erbjuder äldreboendet minst två organiserade och gemensamma aktiviteter per dag under vardagar? Med organiserad aktivitet avses ex. högläsning, musikstund,
bakning, mm där den enskilde i förväg har möjlighet att ta ställning till innehållet genom exempelvis ett schema. Det är inte nödvändigt att det är kommunen/äldreboendet
som genomför aktiviteterna.

10.

Erbjuder enheten möjlighet till daglig utevistelse för den äldre som så önskar? Det ska vara ett aktivt erbjudande från personalen och inkludera all form av utevistelse,

11.

Erbjuder enheten organiserade aktiviteter under helgen? Avser minst en aktivitet på lördag och en på söndag. Det är inte nödvändigt att det är kommunen/äldreboendet

ex promenader eller möjlighet att sitta på balkong.
som genomför aktiviteterna.
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Rapport Inflytande för barn och unga
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Stadskansliet får i uppdrag att tillsammans med Fritids- och folkhälsoförvaltningen arbeta med vidareutveckling av den
stödjande strukturen för implementering av ungdomsfrågorna.
Stadskansliet får i uppdrag att i samarbete med Borås Stads Ungdomsråd och berörda förvaltningar utveckla former för
inflytande med utgångspunkt i föreslagna åtgärder.
En inspirationsbank kring arbetet med barn och ungas inflytande bildas.
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Rapport kring arbetet med barns och ungas
inflytande
Bakgrund
Kommunfullmäktige antog 2004 handlingsprogrammet Inflytande för barn och
ungdomar, med utgångspunkt i detta påbörjades ett långsiktigt arbete med ungas
inflytande.
Arbetet med ungas inflytande har utvecklats tillsammans med unga och
beslutsfattare och samlats i Boråspaletten- vår modell för ungas inflytande. Genom
åren har en rad aktiviteter genomförts i syfte att utveckla arbetet. Ungdomsrådet
fått en tydligare roll, en stödjande struktur med nätverk kring ungas inflytande har
börjat byggas, mötesformer mellan unga och vuxna har utvecklats och en större
samsyn kring arbetet har uppnåtts. Borås Stad fick 2010 utmärkelsen ”Årets
ungdomskommun 2010” av Ungdomstyrelsen för sitt framgångsrika arbete med
ungas inflytande.
2011 gick Borås Stad in i en ny organisation. Uppdraget att arbeta med barns och
ungas inflytande flyttades därmed till Stadskansliet, Kvalitet och utveckling. I det
strategiska arbetet med Boråspaletten såg man ett behov av att arbeta
sektorsövergripande med frågorna och placeringen gav stöd i detta uppdrag.
Omorganisationen har även medfört ett större operativt ansvar för förvaltningarna
när det gäller barns och ungas inflytande.
En projektledare för barn och ungas inflytande anställdes 2011 för att kartlägga
arbetet i Borås Stad. Kartläggningen syftade till att identifiera områden som
behöver utvecklas och vad som fortsättningsvis bör prioriteras.
Kartläggningen har genomförts genom personliga besök, enkäter och insamlande
av goda exempel. Besök har gjorts på ledningsnivå, ett antal förskolor och skolor
har besökts i syfte att träffa personalgrupper. I uppdraget har ingått att följa
ungdomsstrategens och ungdomsrådets arbete.
Nuläge
Arbetet med barns och ungas inflytande pågår ständigt och Boråspaletten utgör en
bra grund att bygga vidare på. Emellertid finns olika förbättringsområden för att
vidareutveckla arbetet.
I motiveringen till utmärkelsen ”Årets ungdomskommun 2010” betonar
Ungdomsstyrelsen två utgångspunkter för framgång – dels Borås Stads positiva
nuläge och dels den nödvändiga fortsättningen: ”Kommunen har påbörjat ett arbete som
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det går att bygga vidare på”. Denna mening sammanfattar väl de iakttagelser som 2011
års kartläggning ger vid handen - arbetet med barns och ungas inflytande utifrån
artikel 12 i barnkonventionen och handlingsprogrammet Inflytande för barn och
unga (2004) behöver fortfarande utvecklas och systematiseras.
Utifrån kartläggningen och för att fullfölja de intentioner och mål Borås Stad
beskriver i den s k Boråspaletten föreslås följande:
•

Forum för sektorsövergripande
ungdomsfrågorna behövs.

•

Den stödjande struktur och de nätverk som finns för implementeringen av
artikel 12 och barnkonventionen bör stärkas och utvecklas.

•

Ytterligare former för dialog med barn och unga behövs.

•

Goda exempel i arbetet med barns och ungas inflytande bör samlas i en
inspirationsbank och spridas.

•

Implementering av barnkonventionen behöver ett helhetsgrepp i Borås
Stad.

•

Utbildning i barnkonventionen bör vara en fortlöpande insats. Förståelsen
och kunskap om barnkonventionens artiklar för både barn och vuxna bör
ökas genom aktiviteter.

•

Möjligheterna till dialog och samordning kring strategiska
förvaltningsövergripande frågor så som integration, folkhälsa, inflytande,
jämställdhet, miljö m.fl. bör utredas.

Åtgärder
• Forum för sektorsövergripande
ungdomsfrågorna behövs.
•

diskussion

diskussion

kring

kring

barn

barn

och

och

Den stödjande struktur och de nätverk som finns för implementeringen av
artikel 12 och barnkonventionen bör stärkas och utvecklas.

Ungdomsfrågorna är sektorsövergripande och ett antal förvaltningar har konkreta
uppdrag när det gäller dessa frågor. En grundläggande förutsättning för att en
sektorsövergripande fråga så som den om ungas inflytande ska få genomslag och
att unga ska ha verklig möjlighet till inflytande är att det finns en stödjande
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struktur kring uppdraget. Då ansvaret för ungdomsfrågorna idag ligger på ett
flertal nämnder är det viktigt med möjlighet till sektorsövergripande dialog kring
frågorna för att undvika perspektivträngsel och nå samsyn kring ungdomsfrågorna.
Redan idag finns det nätverk kring ungas inflytande och ungdomsfrågorna
övergripande som är initierade av Kommunstyrelsen och Fritids- och
Folkhälsonämnden. Dessa utgör en bra grund att arbeta vidare på.
För att systematisera och kvalitetssäkra arbetet med ungas inflytande, och
samtidigt ta ett helhetsgrepp om ungdomsfrågorna krävs vidareutveckling av
denna stödjande struktur. Detta är första steget i vidareutvecklingen av en
sammanhållen strategi för ungdomsfrågorna och ska prioriteras under 2012-2013.
Handlingsprogrammet Inflytande för barn och unga är under revidering. Ett
dokument med tydliga mål, ansvarsfördelning och årscykel bidrar också till att
kvalitetssäkra arbetet. Revideringen ska vara slutförd 2013. Ett reviderat
handlingsprogram och en stödjande struktur för förverkligandet av detta ger goda
förutsättningar för alla förvaltningar att arbeta med ungas inflytande.
Stadskansliets uppdrag är att leda och samordna arbetet med revideringen av
handlingsprogrammet Inflytande för barn och unga samt arbeta med
vidareutvecklingen av den stödjande strukturen för ungdomsfrågorna.
•

Ytterligare former för dialog med barn och unga behövs.

•

Goda exempel i arbetet med barns och ungas inflytande bör samlas i en
inspirationsbank och spridas.

I arbetet med Boråspaletten såg man tidigt att det krävdes många olika delar för att
unga ska ha en verklig möjlighet till delaktighet och inflytande. Borås Stads
Ungdomsråd har drivit frågan om ungas inflytande sedan starten och är en viktig
del i Boråspaletten. Tillsammans med beslutsfattare har de utvecklat formerna för
dialog mellan unga och vuxna.
Av kartläggningen framgår att de former för inflytande som finns idag når en viss
grupp av unga och att det kan finnas grupper som blir utelämnade. Detta pekar
tydligt på att arbetet med ungas inflytande aldrig blir färdigt och att det är en
ständigt föränderlig process som behöver vidareutvecklas. I detta arbete är Borås
Stads Ungdomsråd en drivande kraft.
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En av Stadskansliets viktigaste uppdrag är att tillsammans med Borås Stads
Ungdomsråd och berörda förvaltningar ständigt utveckla metoder för ungas
inflytande så att arbetet når fler unga.
2011 har Borås Stad även genomfört en kartläggning kring medborgardialog. En
politisk arbetsgrupp med uppdrag att ta fram principer för medborgardialog har
tillsatts. Detta arbete kommer att bidra till att utveckla möjligheterna till ungas
inflytande och delaktighet.
Arbetet med de yngre barnen är ännu ett utvecklingsområde.
Handlingsprogrammet Inflytande för barn och unga riktar sig i huvudsak till
ungdomar mellan 13-20 år. Med utgångspunkt i detta har arbetet med de yngre
barnen varit ytterst begränsat. Förvaltningarna uppger goda exempel kring arbete
med yngre barns inflytande och visar att det förutsättningar att utveckla detta
arbete. Inom ramen för ungdomsstrategens uppdrag finns idag inga förutsättningar
att samordna och vidareutveckla detta uppdrag.
I kartläggningen har ett flertal förvaltningar redovisat för goda exempel kring
arbete med barns och ungas inflytande. Det är viktigt att samla ihop och sprida
dessa för att visa på möjligheter och ge stöd för förvaltningarna att göra mer.
•

Implementering av barnkonventionen behöver ett helhetsgrepp i Borås
Stad.

•

Utbildning i barnkonventionen bör vara en fortlöpande insats. Förståelsen
och kunskap om barnkonventionens artiklar för både barn och vuxna bör
ökas genom aktiviteter.

Kartläggningen visar att det finns förståelse för barnkonventionens artikel 12 men
att kunskapen om barnkonventionen i helhet är ytlig. Det framgår också att
mycket arbete sker utifrån barnkonventionens artiklar men att man ofta saknar
kunskap så att arbetet inte kopplas till barnkonventionen direkt.
En del i Boråspaletten handlar om att se över former för beslutsfattande så att
principen om barnets bästa beaktas och att dialogen säkras. Ett sätt att säkra
ärendegången när beslut tas är barnkonsekvensanalyser. Barnkonsekvensanalyser
fungerar både som en påminnelse om barnkonventionens artiklar och som redskap
för uppföljning och utvärdering av arbetet för barn och ungas inflytande.
Kommunfullmäktige tog 2011-08-18 beslut:

5 (6)
2012-06-01

2012/KS0294

Handläggare
Sakiba Ekic
Tfn: 033-35 82 02

-

När beslut fattas i kommunfullmäktige, nämnder, bolag och förvaltningar
skall det göras barnkonsekvensanalyser enligt barnombudsmannens modell
för barnkonsekvensanalyser.
Det upprättas ett barnbokslut en gång om året i Borås som är kopplat till
välfärdsbokslutet

För att arbetet med barnkonsekvensanalyser ska bli framgångsrikt, hållbart och
kunna verka som ett underlag för barnbokslut är det viktigt att se arbetet som en
långsiktig process som i grunden handlar om att införliva barnkonventionen i alla
verksamheter och arbeta in barns perspektiv som en naturlig del i befintliga
beslutsprocesser.
Kunskap i barnkonventionen har i kartläggningen identifierats som ett område där
förvaltningarna behöver stöd. Med tanke på beslutets omfattning ser vi ett stort
behov av utbildning och stöd på såväl politisk- som tjänstemannanivå. För att
implementera ett uppdrag av denna omfattning krävs långsiktig planering, resurser
och utbildningsinsatser för berörda.
Inom ramen för ungdomsstrategens uppdrag finns begränsade möjligheter att
arbeta med implementeringen av barnkonventionen som helhet och
barnkonsekvensanalyser. Utifrån de förutsättningar som råder är ambitionen
därmed att påbörja utbildningsinsatser som ett första steg inför vidare arbete. För
att arbetet med barnkonsekvensanalyser och barnbokslut inte bara ska bli ett
administrativt tillägg och pappersprodukt måste det till att börja med finnas en
förståelse varför vi gör detta. Med grund i detta har utbildning för förvaltningarnas
ledningsgrupper och beslutsfattare erbjudits till hösten 2012. Detta blir första
steget i arbetet med barnkonsekvensanalyser och barnbokslut. Ambitionen är att
en modell för barnkonsekvensanalyser tas fram, några förvaltningar prövar denna
samt att alla förvaltningar erbjuds utbildning till slutet av 2013.
För att nå alla politiker kommer utbildning i barnkonventionen ingå som en del i
Borås Stads politikerutbildning
•

Möjligheterna till dialog och samordning kring strategiska
förvaltningsövergripande frågor så som integration, folkhälsa, inflytande,
jämställdhet, miljö m.fl. bör utredas.

Av kartläggningen framgår att förvaltningarna känner perspektivträngsel då många
perspektiv ska tänkas in i vardagsarbetet samtidigt. Flera förvaltningar känner det
allt svårare att hitta tid för nya arbetsuppgifter. Det finns osäkerhet inför att tänka i
nya mönster, men man är positiv till att ta till sig nytt om man kan få stöd i det.
Stadskansliet har i uppdrag att arbeta förvaltningsövergripande med dessa frågor.
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Med utgångspunkt i karläggningen och för att fullfölja de intentioner som beskrivs
i Boråspaletten) föreslås att:
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Stadskansliet får i uppdrag att tillsammans med Fritids- och folkhälsoförvaltningen arbeta med
vidareutveckling av den stödjande strukturen för implementering av ungdomsfrågorna.
Stadskansliet får i uppdrag att i samarbete med Borås Stads Ungdomsråd och berörda
förvaltningar utveckla former för inflytande med utgångspunkt i föreslagna åtgärder.
En inspirationsbank kring arbetet med barn och ungas inflytande bildas.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef

Rapport kring arbetet
med barns och ungas inflytande.
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Sammanfattning
I motiveringen till utmärkelsen ”Årets ungdomskommun 2010” betonar Ungdomsstyrelsen två
utgångspunkter för framgång – dels Borås Stads positiva nuläge och dels den nödvändiga
fortsättningen: ”Kommunen har påbörjat ett arbete som det går att bygga vidare på”. Denna mening
sammanfattar väl de iakttagelser som 2011 års kartläggning ger vid handen - arbetet med barns
och ungas inflytande utifrån artikel 12 i barnkonventionen och programmet för barns och
ungdomars inflytande (2004) behöver fortfarande utvecklas och systematiseras.
Arbetet med barns och ungas inflytande utifrån artikel 12 i barnkonventionen pågår ständigt i
Borås Stad. Emellertid finns olika förbättringsområden för att arbetet med artikel 12 och arbetet
med barnkonventionen i helhet ska anses förverkligad i Borås.
Utifrån kartläggningen och för att fullfölja de intentioner och mål Borås Stad beskriver i
Boråspaletten föreslås följande:
•

Forum för sektorsövergripande diskussion kring barn och ungdomsfrågorna behövs.

•

Den stödjande struktur och de nätverk som finns för implementeringen av artikel 12 och
barnkonventionen bör stärkas och utvecklas.

•

Ytterligare former för dialog med barn och unga behövs.

•

Goda exempel i arbetet med barns och ungas inflytande bör samlas i en inspirationsbank
och spridas.

•

Implementering av barnkonventionen behöver ett helhetsgrepp i Borås Stad.

•

Utbildning i barnkonventionen bör vara en fortlöpande insats. Förståelsen och kunskap
om barnkonventionens artiklar för både barn och vuxna bör ökas genom aktiviteter.

•

Möjligheterna till dialog och samordning kring strategiska förvaltningsövergripande frågor
så som integration, folkhälsa, inflytande, jämställdhet, miljö m.fl. bör utredas.
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1. Bakgrund
1.1 Inflytande för barn och unga
Kommunfullmäktige antog 2004 ett program för inflytande för barn och ungdomar. Programmet
fastslår att ett ungdomsråd skulle bildas och en ungdomssamordnare anställas, vilket också skett.
Ungdomsrådet driver egna frågor men fungerar idag även som remissinstans till
Kommunfullmäktige. En rad aktiviteter och insatser gjordes med utgångspunkt i programmet
runt om i Borås Stad, det fanns dock ingen samordning mellan aktiviteterna.

1.2 Revisionsrapport
Revisionsrapporten ”Hur införlivar Borås Stad barnperspektivet i sin verksamhet”, gjord av
Öhrlings PricewaterhouseCoopers, granskar hur lång Borås Stad har kommit i implementeringen
av barnkonventionen. Granskningen svarade bl. a på om det finns tydliga mål och styrdokument,
hur nämnderna tar hänsyn till barnens rättigheter, och hur arbetet utvärderas.
Man såg ett stort antal satsningar och aktiviteter, många av dem i linje med barnkonventionen,
men inga kommunövergripande styrprinciper. Rapporten noterade bl. a att barns och ungas
situation inte har kartlagts, ingen utbildning om barnkonventionen har skett, få aktiviteter sker i
samverkan, nämnderna gör inga barnkonsekvensanalyser, och programmet för inflytande är inte
ett levande dokument.
Det fanns ett antal styrdokument som tog fasta på barnkonventionens artiklar, t.ex. programmet
för barn och ungdomars inflytande, skolplanen, målen för folkhälsoarbetet samt kulturprogrammet. Dessutom hade kommundelsnämnderna utvecklat egna styrdokument, som även de på olika
sätt tog fasta på artiklarna i barnkonventionen. Man saknade dock samordning mellan olika
styrdokument och verksamheter, och ett tydligt ansvar för genomförande och uppföljning av
målen.
Revisionsrapporten lämnade ett antal rekommendationer för hur arbetet kunde utvecklas. Bl. a
framfördes att tydliga mål och styrdokument som tar fasta på barnkonventionen behövdes,
utbildning i barnkonventionen bör ske och man behövde se över så att beslut gällande
barnkonventionen hamnade på rätt nivå. Revisionsrapporten visade med andra ord att det
saknades stödjande strukturer för implementering av barnkonventionens artikel 12.

1.3 Organisation för implementering
Med utgångspunkt i rekommendationerna i revisionsrapporten såg man behovet av att arbeta
strategiskt med frågan om barn och ungas inflytande. Utifrån rekommendationerna som gavs i
revisionsrapporten och kommunstyrelsens svar från 2008-06-02 att ”…behövs det byggas upp interna
nätverk” tillsattes en politisk styrgrupp, och en planerings- och förankringsgrupp på chefsnivå,
båda sektorsövergripande. Målet med detta var att få förstärkt förmåga att kunna arbeta
strategiskt med frågan om barn och ungas inflytande Revisionsrapporten visade att det saknades
stödjande strukturer för implementering av barnkonventionens artikel 12.
Professor Lennart Lundqvists tankemodell ”förstå, kunna, vilja” är ett enkelt men effektivt sätt
att granska förutsättningarna för att ett uppdrag ska bli implementerat. Vi kan konstatera att ”vilja
och engagemang” hos medarbetare är avhängigt av ”insikt, förståelse och kunskap”, men också
av i vilken utsträckning man får möjlighet att ”kunna” utföra ett uppdrag. Av detta följer att såväl
medarbetare som chefer och beslutsfattare behöver ”förstå” – d.v.s. ha kunskap kring och
möjligheter att diskutera vad som ska göras.
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Utifrån detta såg man att framgångsfaktorer för implementering av ett uppdrag var bl. a
stödjande strukturer för implementering, möjlighet till dialog och erfarenhetsutbyte, utbildning,
ledningens stöd, aktiviteter på flera plan.
Startskottet för arbetet blev att stanna upp de operativa delarna och identifiera områden som
behövde utvecklas. Stödjande strukturer för uppdraget behövdes utvecklas på fyra olika nivåer.
En politisk vilja som tydliggör uppdraget – ”Möjliggörarna”, Dörröppnarna- en
sektorsövergripande chefsgrupp för att systematisera och säkra metoder och strukturer och göra
prioriteringar utifrån förvaltningarnas förutsättningar, Bärarna- kontaktpersoner på
förvaltningarna som får förhandsinformation och återkoppling men också kan lyfta fram de goda
exempel som finns, och slutligen Genomförarna - de nyckelpersoner ute i verksamheterna som
möter barn och unga dagligen.

1.4 Boråspaletten
2009 utvecklades Borås Stads struktur för barns och ungas inflytande genom den så kallade
Boråspaletten. Boråspaletten ger ett helhetsgrepp kring implementeringen av artikel 12.
Strukturen beskriver de kommunövergripande nätverk som finns för barns och ungas inflytande,
utbildningssatsningar, aktiviteter på flera plan och former för dialog för barn och unga.
Beskrivning av Boråspaletten, se bilaga 1.
Arbetet med Boråspaletten var en av anledningarna till att Borås blev utnämnt till ”Årets
Ungdomskommun 2010” av Ungdomsstyrelsen. Med motiveringen
”Som ett färgstarkt lapptäcke sammanfogar denna kommun en kraftfull ungdomspolitisk strategi. Ungas
inflytande tas på allvar på såväl den politiska arenan som på fritidsgården. Kultur- och fritidsprojekt, satsningar
på funktionshindrade och unga utanför arbete och studier stärker också det ungdomspolitiska arbetet. Kommunen
har påbörjat ett arbete som det går att bygga vidare på. Borås har arbetat strategiskt under många år för att öka
ungas inflytande och Boråspaletten är intressant därför att den innehåller satsningar inom många olika arenor, till
exempel politiken, fritiden och skolan. Bland annat arbetar kommunen med speciella »idébärare« inom varje
förvaltning som ska se till att ungdomsperspektivet inte glöms bort i kommunens beslut.”
– Per Nilsson, Ungdomsstyrelsen

1.5 Omorganisation
2011 gick Borås Stad in i en ny organisation, från att ha haft tio kommundelar finns nu tre
stadsdelar. Uppdraget att arbeta med barns och ungas inflytande flyttades därmed till
Stadskansliet, Kvalitet och utveckling. I det strategiska arbetet med Boråspaletten såg man ett
behov av att arbeta sektorsövergripande med frågorna och placeringen gav stöd i detta uppdrag.
Omorganisationen har även medfört ett större operativt ansvar för förvaltningarna när det gäller
barns och ungas inflytande. Det finns en tydlig politisk vilja att arbeta sektorsövergripande med
frågorna.
I samband med omorganisationen och utmärkelsen ”Årets ungdomskommun 2010” anställdes en
projektledare för att kartlägga arbetet med barns och ungas inflytande i Borås Stad utifrån artikel
12 i barnkonventionen. Syftet är att se över områden där man har kommit långt men också
identifiera områden som behöver utvecklas och områden där förvaltningarna behöver stöd.
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2. Metod
Metoden för kartläggningen har varit personliga besök, enkät och insamlande av goda exempel.
Besök har gjorts på ledningsnivå. Dessutom har skolor och förskolor besökts för att träffa
personal. Vid besöket fick personalen diskutera vilka förutsättningar man har, lämna synpunkter
och önskemål om stöd. I uppdraget har ingått att följa ungdomsstrategen och Ungdomsrådet.
Sammanställning svar samt goda exempel ur enkätsvaren, se bilaga 2.

3. Resultat
3.1 Ansvar, budget och styrdokument
Det övergripande ansvaret för samordning, utveckling och uppföljning av arbetet med barn och
ungas inflytande ligger på enheten Kvalitet och utveckling, Stadskansliet. Enheten svarar direkt
till Kommunstyrelsen. En stödjande struktur att utveckla, samordna och följa upp
barnkonventionen som helhet för samtliga verksamheter inom kommunen finns inte. Det
operativa arbetet med barns och ungas inflytande ligger hos förvaltningarna .
Ansvarsfördelningen är uttryckt i budget 2012 och under året fokuserar arbetet med barns och
ungas inflytande på utvecklings- och kvalitetsfrågor.
Det finns stödjande strukturer och nätverk kring barns och ungas inflytande som ger en bra
förutsättning för vidare arbete. Inom ramen för Boråspaletten har nätverk/kontaktpersoner som
idébärarna- kontaktpersoner från alla förvaltningar, fadderpolitker- fadderpolitiker från alla
nämnder finns utsedda,
och ungdomssamordnarnätverk- tjänstemän med ansvar för
ungdomsfrågor på stadsdelarna.
Ungdomsfrågorna är sektorsövergripande och ett antal förvaltningar har konkreta uppdrag när
det gäller dessa frågor. Fritids- och folkhälsoförvaltningen har ett tydligt uppdrag när det gäller
ungdomsfrågorna och ungas inflytande då ansvarar för Brygghuset- en central mötesplats för
unga. Redan i uppbyggnaden av Brygghuset såg man behov av att bygga upp nätverk kring
ungdomsfrågorna. Som första steg i nätverksbyggandet har man därför initierat en
sektorsövergripande grupp med ledande tjänstemän från, Fritids- och folkhälsoförvaltningen,
Stadskansliet, Arbetslivsförvaltningen, Utbildningsförvaltningen, Kulturförvaltningen,
Stadsdelsförvaltning, representanter från Ungdomsrådet samt näringslivet. Gruppen syftar till
samordning av övergripande frågor kring unga i Borås.
Skrivningar i budget med koppling till barn och ungas inflytande, se bilaga 3.
Programmet ”Inflytande för barn och ungdomar” antogs av Kommunfullmäktige våren 2004 och
anger att barnkonventionen är en av värderingsgrunderna för programmet. Programmet omfattar
barn och ungdomar upp till 20 år. Det är dock oklart vilken målgrupp programmet egentligen
har. En genomgång av dokumentet visar att de flesta av delmålen riktar sig mot elever och
ungdomar, d.v.s. målgruppen verkar vara barn över 13 år, och därmed snarare ett
handlingsprogram för ungdomar. Revidering av programmet ”Inflytande för barn och unga ska
börja 2012.
En ny utvecklingsplan för förskola och grundskola gäller från september 2011. I utvecklingsområdet Värdegrund finns fyra mål, därav att ta tillvara barns och elevers synpunkter för att
utveckla det pedagogiska arbetet och det sociala klimatet, och att införliva barnkonventionen i
alla skolformer och på fritidshemmet. Stadsdelsförvaltningen Norr har också uppdrag att ta fram
Bildningstaden Borås.
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Ett program för fritidsgårdsverksamheten finns sedan 2009. I detta uttrycks att verksamheten ska
genomsyras av delaktighet, jämställdhet och mångfald och bidra till att stärka ungdomars eget
ansvar. Programmet ska revideras senast 2013.
Kartläggningen visar att Borås Stad har arbetat långsiktigt och målmedvetet med
implementeringen av barnkonventionens artikel 12- rätten till inflytande och delaktighet. Särskilt
framgångsrikt har man arbetat med att skapa förutsättningar och möjligheter för inflytande för
ungdomar i åldern 13 år och uppåt. Arbetet med de yngre barnen är ännu ett utvecklingsområde.
Genom Boråspaletten har man börjat bygga ett framgångsrikt strategiskt arbete för
implementering av artikel 12, men arbetet behöver fortfarande utvecklas och systematiseras.

3.2 Förvaltningarnas svar
Kartläggningen visar att förvaltningarna känner engagemang och vilja att arbeta med barns och
ungas inflytande men saknar förutsättningar för att göra mer i frågan. Det finns osäkerhet inför
att tänka i nya mönster, men man är positiv till att ta till sig nytt om man kan få stöd i det.
Kartläggningen visar också att förvaltningarna känner oro för merarbete vid nya beslut,
exempelvis om barnkonsekvensanalyser och barnbokslut.
Det framgår tydligt att förvaltningarna känner perspektivträngsel då många perspektiv ska tänkas
in i vardagsarbetet samtidigt. Flera förvaltningar känner det allt svårare att hitta tid för nya
arbetsuppgifter. På många håll finns oro för att ännu ett perspektiv ska ta plats från ordinarie
arbete utan att det leder till verklig förändring.
I de flesta förvaltningar finns ännu inte rutiner och metoder för det praktiska arbetet med
barns och ungas inflytande. I sina svar uttrycker ett antal förvaltningar att de är ovana att
tänka in barn- och ungdomsperspektiv i sina verksamheter. Det framgår dock att
förvaltningarna har stort engagemang i frågan och ett flertal av dem, särskilt de som har
daglig kontakt med barn och unga, har skapat rutiner och möjligheter för barns och ungas
inflytande. Flertalet förvaltningar redovisar också för goda exempel kring arbetet med barn
och ungas inflytande. Detta visar att de i alla förvaltningar finns möjligheter och
förutsättningar för ett fortsatt arbete.
Kartläggningen visar att förståelse för barnkonventionens artikel 12 finns men att kunskapen om
barnkonventionen i helhet är ytlig. Det framgår också att personal på verksamhetsnivå önskar
mer kunskap om barnkonventionen men känner sig tyngda av mycket arbete och stor tidsbrist.
I enkätfrågan om vilket stöd man önskar anges utbildning i att möta barn, stöd i att skapa nya
rutiner och att hitta barnperspektivet i den egna verksamheten.

3.3 Barn och ungas inflytande
Det finns ett antal relevanta frågor att ställa sig för att följa upp hur långt man har kommit med
implementeringen av uppdraget barns och ungas inflytande. Frågorna har sin grund i de
framgångsfaktorer för implementering som det strategiska arbetet med barns och ungas
inflytande bygger på. Ytterligare underlag för frågorna är hämtat från Implementation Handbook
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for the implementation on the Rights of the Child1, ett verktyg för kommuner för tolkning och
implementering av barnkonventionens artiklar.
Svar från samtal och enkäter med förvaltningsledning och personal samt inläsning av
styrdokument har sammanställts i nedanstående matris. Matrisen visar hur långt Borås Stad har
kommit med implementeringen av uppdraget barns och ungas inflytande. Tanken är att visa på
områden som är bra men också identifiera områden som behöver utvecklas och områden där
förvaltningarna behöver stöd.

Införlivande av barns och ungas
inflytande och barnkonventionen
Framgångsfaktorer för
implementering
Tydliga beslut och stöd från ledningen
Stödjande strukturer på alla nivåer(
möjliggörarna, dörröppnarna, bärarna,
genomförarna)

Dialog och erfarenhetsutbyte

Aktiviteter på flera plan

Status i Borås

Politisk vilja att arbeta sektorsövergripande
med frågan finns.
Det har byggts upp nätverk kring ungas
inflytande på flera nivåer, initierade av både
Kommunstyrelsen och Fritids- och
folkhälsonämnden.
• Möjliggörarna- Kommunfullmäktige
• Dörröppnarna- Det saknas idag ett
forum för dialog på ledningsnivå vilket
är ett hinder i förankringen. Fritidsoch folkhälsonämnden har i samband
med uppdraget kring Brygghuset
initierat en sektorsövergripande grupp
för samordning kring ungdomsfrågor.
• Bärarna- Idébärare, samordnare,
faderpolitiker.
• Genomförarna- Samordnare, kontakter
på skolorna behöver identifieras och
utvecklas
Kontinuerliga träffar med nätverken ger
möjlighet till detta. Kommunstyrelsen och
Fritids- och folkhälsonämnden har initierat ett
samarbete kring nätverken kring
ungdomsfrågorna som möjliggör dialog på alla
nivåer.
Det sker mycket aktiviteter kopplat till arbetet:
• Nätverksträffar för tjänstemän på olika
nivåer
• Utbildningsinsatser kring artikel 12 för
unga, politiker och ledningsgrupper.
• Demokratidagar för unga politiker och
tjänstemän

1

Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, Rachel Hodgkin and Peter
Newell, Unicef, 2007
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•

Utbildning som motor

Barnkonventionens artikel 12delaktighet och inflytande samt
generell implementering av
barnkonventionen
Var ligger ansvaret för genomförande av
barnkonventionen (samordning, stöd,
uppföljning)?
Var ligger ansvaret för genomförande av
artikel 12- inflytande och delaktighet?
Har en kartläggning gjorts kring hur man
införlivar barnkonventionen i verksamhet?

Har en kartläggning gjorts kring barns och
ungas livssituation?

Finns barnkonventionen inskriven i
styrdokument och policy?

Rådslag för fadderpolitiker och
ungdomsrådare
• Träffar med ungdomsråden, både
centralt och på stadsdelarna
• Brygghuset- en central mötesplats för
unga tar form
• Egna inflytandeprojekt på
förvaltningar(Se bilaga 2, goda
exempel)
• Aktivitet på nätet
• Nyhetsblad där goda exempel lyfts
fram
Utbildning har skett för ungdomar på skolor
och fritidsgårdar tillsammans med personal,
för politiker i Kommunfullmäktige och för
ledningsgrupper på alla förvaltningar.
Utbildningen syftade till att skapa förståelse
kring artikel 12- inflytande och delaktighet.
Utbildning i barnkonventionen är planerad
2012.
Det finns ännu ingen systematik eller
kontinuerlighet när det gäller
utbildningsinsatserna.

Det övergripande ansvaret för det strategiska
arbetet ligger på Kvalitet och utveckling,
Stadskansliet. Det operativa arbetet ligger på
förvaltningarna.
2008 beställde Revisionskontoret rapporten
”Hur införlivar Borås barnperspektivet i sin
verksamhet?”
2011 görs denna kartläggning kring arbetet
med inflytande för barn och unga av enheten
Kvalitet och utveckling på uppdrag av KS.
Ingen kartläggning kopplat till
barnkonventionen.
Årligen följs indikatorer kring barns och ungas
livsvillkor upp i Borås Stads välfärdsbokslut.
Barnkonventionen är en av
värderingsgrunderna i några av kommunens
styrdokument, ex. programmet ”Inflytande för
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barn och unga”, Kulturprogrammet för barn
och ungdom (revideras), utvecklingsplan för
förskola och grundskola.
Finns artikel 12- inflytande och delaktighet
inskriven i styrdokument och policy?
Har förvaltningar egna riktlinjer/rutiner
för arbetet utifrån artikel 12-inflytande och
delaktighet?

Ja, i programmet ”Inflytande för barn och
unga”
Det framgår att förvaltningar arbetar med
frågor rörande artikel 12. Dock är det inte
alltid uppenbart och det kan behövas en
tydligare koppling till artikel 12- inflytande och
delaktighet samt barnkonventionen.
Grunduppdraget länkas sällan samman till
barnkonventionen.
I skolan används exempelvis BFL- bedömning
för lärande.
Fritidsverksamheten arbetar med KEKS- ett
system för kvalitetssäkring utifrån delaktighet
för besökarna.

Innehåller styrdokumenten tydliga mål och Ej i programmet ”Inflytande för barn och
indikatorer för uppföljning?
unga”.
Utvecklingsplanen för förskola och grundskola
innehåller tydliga mål och indikatorer kopplat
till inflytandearbetet i målområde värdegrund.
Finns budgeterade medel avsatta för
Ja, centralt. Ungdomsråden har egen budget
implementering av arbetet?
för sin verksamhet och aktiviteter.
Genomförs utbildning kontinuerligt för att Utbildning har skett för ungdomar på skolor
öka kunskapen om och förståelsen för
och fritidsgårdar tillsammans med personal,
frågorna?
för politiker i Kommunfullmäktige och för alla
ledningsgrupper på alla förvaltningar.
Utbildningen syftade till att skapa förståelse
kring artikel 12- inflytande och delaktighet.
Utbildning i barnkonventionen är planerad
2012.
Det finns ingen systematik eller
kontinuerlighet när det gäller
utbildningsinsatserna.
Tas hänsyn till barn och unga när
styrdokument görs?

I vilken utsträckning är barn och unga
delaktiga i dialog och andra aktiviteter?

I vissa fall från början, t ex visionsarbetet,
utvecklingsplanen förskola och skola,
Kulturprogrammet.
Många styrdokument kommer också på remiss
till Borås Stads Ungdomsråd.
Ungdomarna i ungdomsråden är delaktiga i
stor utsträckning. Det har dock visat sig svårt
att nå andra grupper av ungdomar, ex. de som
inte är engagerade i klassråd eller elevråd, unga
med funktionsnedsättning och andra grupper.
När det gäller de yngre barnen finns ingen
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Vilka är de formella möjligheterna till
inflytande för barn och unga i Borås?

Används barnkonsekvensanalyser och
barnchecklistor?

samordning kring aktiviteterna. Vid enstaka
tillfällen har dialog med barn genomförts när
det gäller byggnad av lekplatser eller
skollokaler. (Se bilaga 2, goda exempel)
Klassråd, elevråd, ungdomsråd(centralt och
lokala råd)
Enskild förskola arbetar med barnforum (Se
bilaga 2, goda exempel)
Nej. Det finns dock ett beslut från KF om att
detta ska göras och implementeringen av
uppdraget börjar 2012 med utbildning för
ledningsgrupper och beslutsfattare.
Barnchecklistor har prövats av
Kulturförvaltningen och Fritids- och
folkhälsoförvaltningen.

4. Slutsatser och förbättringsområden
Arbetet med barns och ungas inflytande utifrån artikel 12 i barnkonventionen pågår ständigt i
Borås Stad. Emellertid finns olika förbättringsområden för att artikel 12 och barnkonventionen
ska anses förverkligad i Borås.
Revisionsrapporten 2008 lämnade en rad rekommendationer. Idag är flera av dem genomförda,
men det kvarstår en del arbete. Det finns idag helt andra möjligheter att införliva arbetet med
barnkonventionen än vid revisionstillfället. Arbetet med Boråspaletten utgör en bra grund att
bygga vidare på. Ett reviderat program ”Inflytande för barn och unga” kan bli ett stöd i arbetet
både centralt och för förvaltningarna om det innehåller tydliga mål som går att följa upp.
Det är positivt att det idag finns en tydlig ansvarsfördelning kring uppdraget utifrån artikel 12inflytande och delaktighet. Det är också bra att arbetet ses som ett långsiktigt förbättringsarbete
kopplat till barn och unga. För att komma vidare i arbetet med implementeringen av barns och
ungas inflytande bör Borås Stad ge frågan om barnkonventionen och barn och ungas livsvillkor
samma strategiska helhetsgrepp. Detta skulle även ge en bra grund för arbetet mot de yngre
barnen, som idag är ett förbättringsområde.
De nätverk och stödjande strukturer som har byggts upp kring ungas inflytande är en viktig
förutsättning för att kunna utföra uppdraget kring barn och ungas inflytande. Dessa bidrar till
förankring i organisationen och dialog med förvaltningarna. Då ansvaret för ungdomsfrågorna
idag ligger på ett flertal nämnder är det viktigt med möjlighet till sektorsövergripande dialog kring
frågorna för att undvika perspektivträngsel och nå samsyn kring ungdomsfrågorna. Redan idag
finns det nätverk kring ungas inflytande och ungdomsfrågorna övergripande som är initierade av
Kommunstyrelsen och Fritids- och Folkhälsonämnden. Dessa utgör en bra grund att arbeta
vidare på. För att systematisera och kvalitetssäkra arbetet med ungas inflytande, och samtidigt ta
ett helhetsgrepp om ungdomsfrågorna krävs vidareutveckling av denna stödjande struktur.
Det framgår att förvaltningar arbetar med frågor rörande artikel 12. Dock är det inte alltid
uppenbart och det kan behövas en tydligare koppling till artikel 12- inflytande och delaktighet
samt barnkonventionen. Grunduppdraget länkas sällan till barnkonventionen.
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Vilja och möjligheter till fortsatt arbete finns i alla förvaltningar. Nätverken kring ungas inflytande
är ett stöd för förvaltningarna i deras arbete och bör utvecklas och stärkas.
Tydligt i kartläggningen är att kunskap om barnkonventionen är ytlig och ett antal förvaltningar
upplever det svårt att tänka i barn- och ungdomsperspektiv. Utbildning är viktigt för att skapa
enhetlighet, god kvalitet samt för att kunna utveckla arbetet. Utbildningsinsatserna som har gjort
ger en bra grund att stå på. Kontinuerliga utbildningsinsatser för unga, politiker och tjänstemän är
väsentligt om arbetet ska fortgå. Utbildning är också betydande för att skapa enhetlighet kring
arbetet med barnkonsekvensanalyser och barnbokslut, där ett flertal förvaltningar känner oro.
Dialog med barn och unga finns inom många områden och det pågår många aktiviteter kopplat
till arbetet. Det har dock visat sig svårt att nå andra grupper av ungdomar, t ex. de som inte är
engagerade i klassråd eller elevråd, unga med funktionsnedsättning och andra grupper. Arbetet
med de yngre barnen är ett utvecklingsområde. Detta visar på att ytterligare former för dialog
med barn och unga behöver utvecklas.
Förvaltningarna uttrycker att de upplever perspektivträngsel i samband med alla perspektiv som
ska tänkas in i vardagsarbetet. Detta visar på ett behov av samordning kring strategiska
förvaltningsövergripande frågor som integration, folkhälsa, inflytande, jämställdhet, miljö m.fl.
Utifrån kartläggningen och för att fullfölja de intentioner och mål Borås Stad beskriver i den s k
Boråspaletten föreslås följande:
•

Implementering av barnkonventionen behöver ett helhetsgrepp i Borås Stad.

•

Forum för sektorsövergripande diskussion kring barn och ungdomsfrågorna behövs.

•

Den stödjande struktur och de nätverk som finns för implementeringen av artikel 12 och
barnkonventionen bör stärkas och utvecklas

•

Utbildning i barnkonventionen bör vara en fortlöpande insats. Förståelsen och kunskap
om barnkonventionens artiklar för både barn och vuxna bör ökas genom aktiviteter.

•

Ytterligare former för dialog med barn och unga behövs.

•

Goda exempel i arbetet med barns och ungas inflytande bör samlas i en inspirationsbank
och spridas.

•

Möjligheterna till dialog och samordning kring strategiska förvaltningsövergripande frågor
så som integration, folkhälsa, inflytande, jämställdhet, miljö m.fl. bör utredas.
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Anita Spjuth, Sakiba Ekic
Kvalitet och utveckling
Stadskansliet
Borås Stad
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Bilaga 1
Boråspaletten
Kommunfullmäktige antog 18 mars 2004 ett program för inflytande för barn och ungdomar.
Detta ger Borås Stads syn på barn- och ungdomsfrågor och ska vara vägledande för alla styrelser
och nämnder. Programmet bygger på barns och ungdomars uppfattningar och utgår från de
nationella ungdomspolitiska målen, skolans styrdokument, arbetsmiljölagen och barnkonventionen. Programmet fastslår att ett ungdomsråd skulle bildas och att ungdomssamordnare
anställas, vilket också skett.
2009 utvecklades Borås Stads struktur för barn och ungas inflytande genom den så kallade
Boråspaletten. Boråspaletten ger ett helhetsgrepp kring implementeringen av artikel 12.
Strukturen beskriver de kommunövergripande nätverk som finns för barn och ungas inflytande,
utbildningssatsningar, aktiviteter på flera plan och former för dialog för barn och unga

"Som ett färgstarkt lapptäcke sammanfogar denna
kommun en kraftfull ungdomspolitisk strategi. Ungas
inflytande tas på allvar på såväl den politiska arenan
som på fritidsgården. Kultur- och fritidsprojekt,
satsningar på funktionshindrade och unga utanför
arbete och studier stärker också det ungdomspolitiska
arbetet. Kommunen har påbörjat ett arbete som det
går att bygga vidare på".

Samordnings- och utföraransvar
Det övergripande ansvaret för samordning, utveckling och uppföljning av arbetet med barn och
ungas inflytande ligger på enheten Kvalitet och utveckling, Stadskansliet. Det operativa arbetet
med barn och ungas inflytande ligger hos förvaltningarna och stadsdelsnämnderna.
Ansvarsfördelningen är uttryckt i budget 2012 och under året fokuserar arbetet med barns och
ungas inflytande på utvecklings- och kvalitetsfrågor.

Nätverk
I kommunen finns en rad olika nätverk som arbetar med inflytande för unga; idébärarnätverket
med en person från varje förvaltning, fadderpolitiker - kontaktpolitiker från alla nämnder samt ett
nätverk för dem som arbetar med inflytande för barn och unga i stadsdelarna.

Idébärarnätverket
För att kvalitetssäkra dialogen och få en samsyn i kommunen finns idébärare på alla förvaltningar.
Förvaltningscheferna har valt ut en idébärare som ska stötta dem och kollegor med ett barn- och
ungdomsperspektiv och ingå i ett övergripande nätverk.

Samordnarnätverket
Varje stadsdel har en eller flera ungdomssamordnare som ska samordna aktiviteter med
ungdomar. Deras uppdrag har utvidgats i omorganisationen, då förvaltningarna har fått ta ett
större operativt ansvar. Dessa träffar den centrala samordnaren regelbundet för utveckling av
1

arbetet, t.ex. att träffa elevråden och besökare på fritidsgårdarna, och att utveckla de lokala
ungdomsråden.

Fadderpolitiker
Fadderpolitikerna är en viktig länk mellan ungdomsrådet och politiker i nämnderna. Bolagen har
dock inte haft några fadderpolitiker. Främst handlar det om att bryta barriärer mellan vuxna och
unga, att få ansikte på beslutsfattare och skapa informella möten där nya idéer kan födas.
Ungdomsrådet och fadderpolitikerna träffas i så kallade rådslag. Dessa rådslag är ofta ganska
informella med samarbetsövningar och fika, men också med seriösa diskussioner kring
utvecklingsmöjligheterna av inflytandearbetet och ungas idéer.
Efter valet 2010 och omorganisationen har nya fadderpolitiker valts i alla förvaltningar. Dessa har
bara hunnit träffas en gång under hösten 2011 för att få information om uppdraget och lära
känna varandra.

Utbildning
För att stärka dialogen mellan unga, tjänstemän och politiker är det viktigt att alla parter får
samma språk, begrepp och bilder. Först då finns en rättvis grund för samverkan. Med grund i
detta har utbildning genomförts för unga tillsammans med vuxna på skolor och fritidsgårdar,
med ungdomsråd, med ledningsgrupper i alla förvaltningar och politikerna i Kommunfullmäktige.
Utbildningen har grundats sig i barnkonventionens artikel 12 – om delaktighet och inflytande. Vi
ser att utbildning behövs kontinuerligt och planerar som nästa steg utbildning i
barnkonventionen som helhet.

Former för inflytande
Unga och beslutsfattare i Borås vill mötas på många olika sätt: på demokratidagar, via
Ungdomsråd, informella rådslag och via forum på nätet. Formerna för inflytande har utvecklats
av unga, politiker och tjänstemän tillsammans och utvecklas ständigt.
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Bilaga 2
Svar utfall
Förvaltning

Samtal

Enkät

Arbetslivsförvaltningen

Träff med
ledningsgrupp.
Träff med
ledningsgrupp.

Ett svar.

Fritids-och
folkhälsoförvaltningen
Kulturförvaltningen
Lokalförsörjningsförvaltningen
Servicekontoret
Sociala omsorgsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen

Utbildningsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Stadsdelsförvaltningen Väster

Stadsdelsförvaltningen Öster

Stadsdelsförvaltningen Norr

Två svar.

Träff med
chefsgrupp.
Träff med
ledningsgrupp.
Träff med
ledningsgrupp.
Träff med
ledningsgrupp, samt
representant från
Överförmyndarenhet
en.
Träff med
ledningsgrupp.
Träff med
ledningsgrupp.

Tre svar.

Träff med
ledningsgrupp.
Träff med
ledningsgrupp.
Träff med
processledningsgrup
p (kultur och lokalt
inflytande, fritid,
skola, förskola, IFO).
Träff med
processledningsgrup
p (kultur och lokalt
inflytande, fritid,
skola, förskola, IFO).
Träff med
processledningsgrup
p (kultur och lokalt
inflytande, fritid,
skola, förskola, IFO).

Ett svar.

Ett svar.

Blankett, goda
exempel

Ungdomens Hus.

Ombyggnad av
skolgård.

Inget svar.
Ett svar.

Projekt Lyssna!

Ett svar.
Ett svar.

Lekplats i
Annelundsparken.
Förändring av
trafikmiljö.
Bedömning för
lärande (BFL).

Ett svar.
Ett svar.

Demokratiprojekt.

Ett svar.

Ungdomsfestival.

Ett svar.
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Kontaktade förskolor och
skolor
Bodagården

Träff med
personalgruppen

Ett svar

Träff med
personalgrupp.

Ett svar.

Bodaskolan

Träff med arbetslag.

Sex svar.

Viskaforsskolan

Träff med
fritidshemspersonal,
samt arbetslag.
Träff med
fritidshemspersonal,
samt arbetslag.

Nio svar.

Barnråd

Mariagården
Kerstinsgården
Bredaredsgården/Blåklinten
Götagården
Norrbygården
Aplaredsskolan

Sjöboskolan

13 svar.

Sandhultsskolan
Tummarpsskolan

Träff med arbetslag.

Dalsjöskolan

Träff med arbetslag.

Ett svar
(gemensamt med
Dalsjöskolan).
Ett svar
(gemensamt med
Tummarpskolan).

Elev- och miljörådet
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Bilaga 3
Budget 2012
Nämnd

Koppling till barns och ungas
inflytande

Kommunstyrelsen

Uppdraget att arbeta med barn och ungas inflytande
har både en strategisk och en operativ del, den
operativa delen lämnas över till nämnderna under
2012. Arbetet kommer under året fokusera på
utveckling och kvalitetsfrågor.
Uppgift: I uppgiften ingår även att stärka och
utveckla den lokala demokratin och öka invånarnas
möjlighet att påverka förhållanden inom respektive
geografiskt område.

Stadsdelsnämnderna

Uppdrag: Ett övergripande uppdrag är att utreda
möjligheterna att förstärka medborgarnas inflytande i
frågor där de är berörda.

Fritids- och folkhälsonämnden

Skola: Barn/elever och föräldrar ska få en reell
möjlighet att påverka planering, innehåll och
utformning av verksamheten.
Prioriterade områden är bl.a välfärdsbokslut,
ungdomars inflytande och delaktighet, brotts och
drogförebyggande arbete…
Uppdrag att etablera en central mötesplats för
ungdomar.

Samhällsbyggnadsnämnden

Kulturnämnden

Utbildningsnämnden

Uppdrag stöd till föreningar och annan
ungdomsverksamhet.
Övergripande mål: att verka för att allmänna och
enskilda intressen vägs samman genom öppenhet och
delaktighet i stadsbyggnadsprocessen
Möjligheter till eget skapande och aktiv delaktighet,
lokal förankring och prioritering av barn och ungdomar
samt särskilda insatser för att…
Barn och ungdomar ska fritt kunna vara med i det
kulturella och konstnärliga livet genom att tidigt få ett
brett och för deras ålder anpassat kulturutbud med
stöd av engagerade vuxna, få utöva kultur på fritiden
och få sin röst hörd och tillvaratagen.
Utbildningsnämnden ska främja elevers utveckling till
ansvarskännande människor som aktivt deltar i och
utvecklar yrkes- och samhällslivet.

KU 4 a

BESLUTSFÖRSLAG

Spetsutbildning 2013/2014
Skolverket har skickat skrivelse med information om möjligheten att ansöka om att få bedriva
försöksverksamhet med spetsutbildning i grundskolan med start hösten 2013.
Skrivelsen har sänts till Stadsdelsnämnden Norr för handläggning
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ärendet läggs till handlingarna.

120528

Lena Palmén

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-05-28

Annette Carlson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0413
047
Programområde: 3
Handläggare: Eva Andreasson, tfn 033-353220
Datum/avdelningschef: 2012-05-21/Ingegerd Eriksson

Till kommunal och fristående huvudman
För vidarebefordran till berörda rektorer

2012-05-11
Dnr 2012:00140

Försöksverksamhet med spetsutbildning i grundskolan
med start hösten 2013
Nu är det återigen dags att ansöka om att få bedriva försöksverksamheten
med spetsutbildning i grundskolan med start hösten 2013. Syftet är att elever i årskurs 7-9 ska ges möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Eleverna kommer att kunna erbjudas fördjupning och
breddning inom matematik, naturorienterande, samhällsorienterande eller
humanistiska ämnen
Inför vart och ett av läsåren 2013/2014 och 2014/2015 kommer det att vara möjligt att ansöka hos Skolverket om att delta i försöksverksamheten med spetsutbildningar. Inför varje läsår beviljas högst 10 utbildningar med maximalt 30
elever i varje årskurs. Skolverket ska sträva efter att spetsutbildningarna blir
jämnt fördelade över landet. Den huvudman som deltar i försöksverksamheten
får under de fem läsår som följer efter Skolverkets beslut starta spetsutbildning i
årskurs 7. Till hösten 2012 kommer de första åtta spetsutbildningarna att starta.
Dessa skolor fick sitt beslut i december och är mitt i förberedelsearbetet.
Ett eller flera ämnen
Spetsutbildningen avser matematik eller naturorienterande ämnen alternativt samhällsorienterande eller humanistiska ämnen. För elever i spetsutbildningen kommer
det att vara möjligt att läsa gymnasiekurser i det ämne eller de ämnen som spetsutbildningen är inriktad mot.
Utbildningen kan inriktas mot något eller några av dessa ämnen:
• matematik
• naturorienterande ämnen (biologi, fysik och kemi)
• samhällsorienterande ämnen (geografi, historia, religionskunskap och
samhällskunskap)
• engelska
• språkval
Av samtliga spetsutbildningar inom försöksverksamheten ska högst 15 utbildningar avse matematik eller naturorienterande ämnen och högst 15 utbildningar
samhällsorienterande eller humanistiska ämnen. Elever från hela landet ska tas
emot till spetsutbildningen.
För att bedöma elevernas kunskaper i det eller de ämnen som spetsutbildningen
är inriktad mot får tester och prov användas för antagning eller som grund för
urval mellan sökande till utbildningen.

Postadress: 106 20 Stockholm
Besöksadress: Alströmergatan 12
Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20
skolverket@skolverket.se www.skolverket.se
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Villkor för deltagande
Det är huvudmannen som ansöker om att få anordna spetsutbildning. Skolverket
beslutar om deltagande i försöksverksamheten för en huvudman som kan erbjuda spetsutbildning av god kvalitet. I ansökan ska det bland annat framgå hur
spetsutbildningen organiseras, vilka urvalsprinciper och metoder som kommer
att användas samt vilka faktorer som gör skolenheten särskilt lämpad att anordna
den sökta riksrekryterande spetsutbildningen. I ansökan ska också framgå att:
1. skolenheten har ett etablerat samarbete med en gymnasieskola som har
utbildning i det ämne eller de ämnen som spetsutbildningen är inriktad
mot,
2. huvudmannen för undervisningen på gymnasial nivå använder lärare
som har en utbildning avsedd för denna undervisning,
3. spetsutbildningens särskilda utformning inte minskar elevernas möjligheter att uppnå de behörighetskrav som gäller för högskoleförberedande
program i gymnasieskolan, och
4. kostnaderna för utbildningen inte överstiger huvudmannens kostnader
för övrig grundskoleutbildning.

Ansökan
Ansökningsblankett och anvisningar för hur ansökan går till finns tillgängliga på
Skolverkets webbplats redan nu. Ansökan om deltagande i försöksverksamhet för
spetsutbildningar som startar hösten 2013 sänds via e-post till Skolverket senast 15
september 2012. Information kommer att skickas ut till alla huvudmän som är berörda av försöksverksamheten.
Ansökningsblankett på Skolverkets hemsida
http://www.skolverket.se/forskola-ochskola/grundskoleutbildning/spetsutbildning/ansokan-1.169063
Frågor
Helena Karis är projektledare för försöksverksamheten och svarar på frågor på
telefon 08-527 334 57 eller per mail spetsgr.2013@skolverket.se
Se också information på Skolverkets hemsida
http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/25122
Med vänliga hälsningar
Helena Karis
Undervisningsråd, Skolverket
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Ansökan om deltagande i försöksverksamhet med
riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre
årskurser
Den underskrivna ansökan inklusive avsiktsförklaringen ska ges in både på papper och via e-post till Skolverket.
Huvudmannen ska lämna en ansökan och en avsiktsförklaring för varje sökt
spetsutbildning.
1. Uppgifter om huvudmannen
Ansökan avser
Kommunal skolenhet

Fristående skolenhet

Namn på huvudman
Utdelningsadress
Postnummer
Ort
2. Huvudmannens företrädare
Förnamn
Efternamn
Befattning
E-postadress
Telefon
Mobil

Jag (huvudmannens företrädare) har läst och godkänt ansökan i sin helhet inklusive avsiktsförklaring med gymnasieskola.
Datum
Namn
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3. Uppgifter om skolenheten som ansökan avser
Skolenhetens namn
Skolenhetskod
Utdelningsadress
Postnummer
Ort
Skolenhetens webbplats
4. Skolenhetens kontaktperson
Förnamn
Efternamn
Befattning
E-postadress
Telefon
Mobil
Om den sökande byter kontaktperson under handläggningstiden ska Skolverket underrättas.

Skolverket
3 (6)

5. Spetsutbildningens inriktning
Ansökan avser följande ämne eller ämnen. Kryssa i ett eller flera alternativ inom varje
grupp
Matematik eller naturorienterande ämnen
Matematik
Biologi
Fysik
Kemi
Samhällsorienterande eller humanistiska ämnen
Geografi
Historia
Religionskunskap
Samhällskunskap
Engelska
Språkval
För språkval ange språk:
6. Spetsutbildningens syfte
a) Redogör för spetsutbildningens syfte.
b) Redogör för spetsutbildningens arbetssätt och arbetsformer.
c) Sammanfatta de faktorer som gör att skolenheten är särskilt lämpad för att anordna den
sökta spetsutbildningen.

7. Spetsutbildningens kvalitet och struktur
a) Redogör för hur undervisningen kommer att organiseras inom spetsutbildningen. Här
ska särskilt anges omfattning av undervisningstid för ämnet eller ämnena som spetsutbildningen riktar sig mot samt motivet för detta.
b) Redogör för hur eleverna i spetsutbildningen ges möjlighet att uppnå de behörighetskrav som gäller för de högskoleförberedande programmen i gymnasieskolan
c) Redogör för vilka lärarresurser skolan har för att spetsutbildningen ska kunna hålla hög
kvalitet. Specificera också behörigheten för varje enskild lärare som ska undervisa i spetsutbildningen.
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d) Beskriv skolenhetens lokaler och den utrustning som skolan har tillgång till, utifrån vad
som är väsentligt för kvaliteten i spetsutbildningen.

8. Behörighet och urval m.m.
a) Vilka villkor gäller för antagning till spetsutbildning? Beskriv dessa villkor.
b) Om sökanden avser att använda tester och prov som villkor för antagning ska dessa
beskrivas.
c) Vilka villkor kommer att gälla för urval till spetsutbildning? Beskriv hur urvalet kommer
att gå till.
d) Om sökanden avser att använda tester och prov för urval till spetsutbildningen ska dessa beskrivas.
e) Ange hur många elever som beräknas bli antagna på spetsutbildningen (max 30 elever
per år). Redogör för vad som ligger till grund för elevprognosen och ange särskilt:
Hur många elever kan tänkas söka den planerade spetsutbildningen?
Hur många elever beräknas komma från lägeskommunen respektive andra kommuner?
f) Redogör för att kostnaderna för spetsutbildningen inte överstiger huvudmannens kostnader för övrig grundskoleutbildning.

9. Samverkan med gymnasieskolan
a) En undertecknad avsiktsförklaring i original från gymnasieskolan ska bifogas
ansökan.
Dokumentet ska styrka ett etablerat samarbete med skolenheten. Ange om gymnasieskolan
medverkar i utformning och planering av spetsutbildningen. Det ska framgå i vilken utsträckning gymnasieskolans lärare medverkar i undervisningen i det ämne eller de ämnen
som spetsutbildningen är inriktad mot. Det ska framgå att gymnasieskolan har tagit del av
utbildningens syfte, arbetssätt och arbetsformer. Avsiktsförklaringen ska vara undertecknad av rektorn på gymnasieskolan samt bifogas.
Bifogad
b) Redogör för hur deltagande skolenhet kommer att organisera verksamheten för att göra
det möjligt för eleverna att läsa kurser i gymnasieskolan. Ange även, i förekommande fall,
vilka gymnasiekurser som kommer att erbjudas.
c) I förekommande fall, redogör för lärarresurser för undervisning av gymnasiekurs. Specificera behörigheten för undervisande lärare i spetsutbildningen.
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d) Redogör för hur elevernas kunskapsutveckling för kurser i gymnasieskolan kommer att
dokumenteras i individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen

10. Uppföljning och utvärdering
Ange hur spetsutbildningen kommer att följas upp och utvärderas.

11. Övriga upplysningar
Eventuellt övriga upplysningar som sökande önskar lämna.
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Ansökan
Senast den 15 september 2012 sänds fullständigt ifylld ansökan och avsiktsförklaring via
e-post till spetsgr.2013@skolverket.se samt en underskriven ansökan och den av rektor
undertecknade avsiktsförklaringen i original från berörd gymnasieskola till
Skolverket
Att. Helena Karis
106 20 Stockholm
Observera att det är sökandens ansvar att ansökan innehåller samtliga uppgifter som efterfrågas. Skolverket kan komma att fatta beslut på befintligt underlag.
Beslut
Skolverket kommer att besluta enligt förordning (SKOLFS 2011:355) om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser.
Skolverket gör en helhetsbedömning av den planerade spetsutbildningen som den beskrivs i ansökan. Besluten fattas av myndigheten i november 2012.

Dnr 2012:00140
Förskole- och grundskoleenheten
Helena Karis

2012-02-23
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Anvisningar för ansökan till försöksverksamhet
med riksrekryterande spetsutbildning i
grundskolans högre årskurser
Bakgrund
Inför de två kommande läsåren, 2013/2014 och 2014/2015, kommer det att vara
möjligt för huvudmän till kommunala och fristående skolenheter att ansöka hos
Skolverket om att delta i försöksverksamheten med spetsutbildning i grundskolan.
Syftet är att elever i årskurs 7-9 ska ges möjlighet att nå så långt som möjligt i sin
kunskapsutveckling.
Inom spetsutbildningen ska eleverna erbjudas fördjupning och breddning inom
matematik, naturorienterande, samhällsorienterande eller humanistiska ämnen. Det
kommer även att vara möjligt att läsa gymnasiekurser i det ämne eller de ämnen
som spetsutbildningen är inriktad mot.
Inför varje läsår beviljar Skolverket högst 10 utbildningar med maximalt 30 elever i
varje årskurs. Skolverket ska sträva efter att spetsutbildningarna blir jämnt
fördelade över landet. Den huvudman som deltar i försöksverksamheten får under
de fem läsår som följer efter Skolverkets beslut starta spetsutbildning i årskurs 7.
Ansökan
Ansökan om deltagande i försöksverksamheten med spetsutbildningar som startar
hösten 2013 görs via den blankett som finns på Skolverkets webbplats:
www.skolverket.se/forskola_och_skola/Grundskoleutbildning/spetsutbildning

1. Uppgifter om huvudmannen och
2. Huvudmannens företrädare

Det är huvudmannen som ansöker om att få anordna försöksverksamhet med
spetsutbildning. Under punkt 1 och 2 lämnar företrädare för kommunal respektive
fristående huvudman kontaktuppgifter samt bekräftar att ansökan är läst och
godkänd i sin helhet. Huvudmannen ska lämna en ansökan för varje sökt
spetsutbildning.
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3. Uppgifter om skolenheten som ansökan avser och
4. Skolenhetens kontaktperson

Här lämnas uppgifter om skolenheten som ansökan avser samt kontaktuppgifter till
den person som utsetts att vara kontaktperson på skolenheten. Uppgifter om
skolenhetskod finns på SCB:s hemsida www.scb.se/grundelev
Om sökanden byter kontaktperson under handläggningstiden måste Skolverket
underrättas, helst via e-post: spetsgr.2013@skolverket.se

5. Spetsutbildningens inriktning

Spetsutbildningen ska antingen avse matematik eller naturorienterande ämnen, eller
samhällsorienterande eller humanistiska ämnen. Spetsutbildningarna är alltså
indelade i två grupper, en grupp med matematik eller naturorienterande ämnen,
och en grupp med samhällsorienterande eller humanistiska ämnen.
Det är bara möjligt att söka spetsutbildning i en kombination av ämnen inom
respektive grupp. Således kan till exempel en spetsutbildning inte vara inriktad mot
ämnena biologi och samhällskunskap eller ämnena engelska och kemi.
Om spetsutbildningen är inriktad mot språkval ska språk anges.

6. Spetsutbildningens syfte

Skolverket beslutar om deltagande i försöksverksamheten för en huvudman som
kan erbjuda spetsutbildning av god kvalitet med en fördjupning och
breddning inom spetsämnet/ämnena. Syftet, arbetssätt och arbetsformer som
beskrivs i ansökan förutsätts spegla denna beskrivning av spetsutbildningen.
a) b) Här ska sökande redogöra utförligt för syftet med spetsutbildningen samt
beskriva de arbetssätt och arbetsformer som stödjer och motiveras av syftet.
Redogörelsen kan till exempel omfatta motivering till och beskrivning av val av
pedagogiskt upplägg. Exempel på pedagogiskt upplägg kan vara projektinriktat
arbetssätt, att traditionell undervisning är central eller att skolan fokuserar på
individuella utmaningar inom ämnen som spetsutbildningen är inriktad mot.
c) Här anges, sammanfattningsvis, de faktorer som visar att skolenheten har
förutsättningar och är särskilt lämpad att anordna en spetsutbildning av god kvalitet
med den sökta inriktningen.

7. Spetsutbildningens kvalitet och struktur

a) I ansökan ska det framgå hur spetsutbildningen organiseras för att inrymma den
särskilda fördjupning och breddning inom det eller de ämnen som spetsutbildningen är inriktad
mot, enligt 4 § förordningen (2011:355) om försöksverksamhet med
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spetsutbildningar i grundskolans högre årskurser. Här ska sökande också specificera
omfattningen av undervisningstid för spetsutbildningens ämnen samt ange motivet
för detta. Här kan sökande även ange eventuella aktiviteter utöver den direkta
undervisningen i klassrummet.
b) Det ska även framgå i ansökan att spetsutbildningens särskilda utformning inte minskar
elevernas möjligheter att uppnå de behörighetskrav som gäller för högskoleförberedande program i
gymnasieskolan. Det kan till exempel omfatta en beskrivning av hur undervisningen i
övriga ämnen organiseras samt undervisningstid för dessa ämnen. Här kan till
exempel också anges hur uppföljningen av elevernas kunskaper och utveckling i alla
ämnen kommer att ske.
c) Här ska sökande redogöra för vilka lärarresurser skolenheten har för att
spetsutbildningen ska kunna hålla hög kvalitet. Specificera också lärarnas
behörighet och utbildningens omfattning för varje enskild lärare för de ämnen som
spetsutbildningen är riktad mot. Dessutom kan lärarnas yrkeserfarenhet anges.
d) Av vikt för kvaliteten i undervisningen är möjligheten att. erbjuda stimulerande
undervisningsmiljöer. Beskriv och motivera hur lokaler och ämnesspecifik
utrustning, som är relevant för den sökta spetsutbildningen, kan erbjuda en sådan
miljö.

8. Behörighet och urval, m.m.

Enligt 7 § förordningen (2011:355) om försöksverksamhet med spetsutbildningar i
grundskolans högre årskurser, ska huvudmannen inför ansökan till spetsutbildningen
informera om de villkor som gäller för antagning och om hur urval kommer att göras. Redogör
här för vilka villkor som gäller för antagning (a) och hur urval av elever kommer att
ske när antalet sökande överstiger antalet platser på spetsutbildningen (c).
Enligt 7 § gäller vidare att tester och prov för att bedöma en sökandes kunskaper och
färdigheter i det eller de ämnen som spetsutbildningen är inriktad mot får utgöra villkor för
antagning eller grund för urval mellan sökande till utbildningen. Om sökande avser att
använda sådana tester och prov ska dessa beskrivas. För att antagningen och
urvalet ska ske på ett rättssäkert sätt bör det framgå av ansökan att det är elevens
kunskaper och färdigheter i ämnet som prövas. Vidare ska ansökan omfatta en
tydlig beskrivning av hur de kommer att genomföras och hur information till
vårdnadshavare och elever kommer att kommuniceras (b) (d).
d) Försöksverksamheten omfattar en spetsutbildning med maximalt 30 elever. Här
ska huvudmannen redogöra för hur många elever som beräknas bli antagna till den
sökta spetsutbildningen och grunderna för prognosen. Verksamheten är
riksrekryterande och därför ska man särskilt ange hur många elever som beräknas
antas från lägeskommunen samt från andra kommuner.
e) Enligt förordningen (2011:355) om försöksverksamhet med spetsutbildningar i
grundskolans högre årskurser får Skolverket besluta om tillstånd att anordna
försöksverksamhet med spetsutbildning om huvudmannen bl.a. visar att kostnaderna
för utbildningen inte överstiger huvudmannens kostnader för övrig grundskoleutbildning.
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Ange här kostnaden och att den inte överstiger kostnaden för annan
grundskoleutbildning. Det ska framgå hur mycket en elevplats (inklusive kostnader
för undervisning, lokaler och inventarier, skolmåltider, läromedel och annan
utrustning, bibliotek, elevhälsa och övrigt) i spetsutbildningen bedöms kosta.
Förordningstexten innebär att ingen hemkommun ska belastas med högre
kostnader på grund av att en elev tas emot på en spetsutbildning. Elever som
väljer att gå en spetsutbildning i annan kommun än sin hemkommun blir inte
berättigade till skolskjuts eller inackordering bekostade av hemkommunen.
9. Samverkan med gymnasieskolan

a) En avsiktsförklaring från berörd gymnasieskola ska bifogas ansökan. Rektor för
gymnasieskolan ska underteckna avsiktsförklaringen och dokumentet ska styrka ett
etablerat samarbete med grundskolan. När Skolverket bedömer om ett samarbete
är etablerat bedöms bland annat hur väl genomtänkt samarbetet framstår vid en
samlad bedömning I avsiktsförklaringen ska framgå i vilken utsträckning
gymnasieskolans lärare medverkar i undervisningen i det ämne eller de ämnen som
spetsutbildningen är inriktad mot. För att Skolverket ska kunna göra en bedömning
av avsiktsförklaringen bör det också framgå på ett konkret och utförligt sätt i
beskrivningen, hur gymnasieskolan medverkar i utformning och planering av
spetsutbildningen. Oavsett huvudman ska det framgå att samverkande
gymnasieskola har tagit del av utbildningens syfte, arbetssätt och arbetsformer.

b) Det ska vara möjligt för elever som deltar i spetsutbildning att inom ramen
för sina grundskolestudier läsa gymnasiekurser och få betyg på dessa. En
självklar förutsättning är att kunskapskraven för grundskoleutbildningen först är
uppfyllda. Redogör här för hur verksamheten organiseras så att det är möjligt
för eleverna att läsa kurser i gymnasieskolan. För att Skolverket ska kunna göra
en bedömning av elevernas möjlighet att delta bör beskrivningen vara konkret
och utförlig. Ange även vilken eller vilka gymnasiekurser som eleverna ges
möjlighet att läsa.
c) En förutsättning för att delta i försöksverksamheten är enligt 4 §
förordningen (2011:355) om försöksverksamhet med spetsutbildningar i
grundskolans högre årskurser att huvudmannen för undervisningen på gymnasial nivå
använder lärare som har en utbildning avsedd för denna undervisning. Här ska sökande
redogöra för vilka lärarresurser som finns för undervisning i gymnasiekurser för de
ämnen som spetsutbildningen är riktad mot. Behörighet för den enskilda läraren
ska specificeras på samma sätt som för grundskolelärarna. Liksom tidigare kan
lärarnas yrkeserfarenhet anges.
d) Sökande ska här redogöra för rutiner för dokumentation av elevernas
kunskapsutveckling för kurser i gymnasieskolan.
10. Utvärdering och uppföljning

Det åligger varje huvudman och rektor att systematiskt och kontinuerligt följa upp
och utveckla all utbildning. Här ska sökande på ett tydligt sätt redogöra för det
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specifika systematiska kvalitetsarbete där spetsutbildningen ska följas upp,
utvärderas och utvecklas.

De huvudmän som deltar i försöksverksamheten är skyldiga att medverka i
uppföljning och utvärdering som genomförs av Skolverket. Mer information om
den uppföljning och utvärdering som ska genomföras kommer att skickas till de
huvudmän som deltar i försöksverksamheten.

11. Övriga upplysningar

Här finns möjlighet att lämna övriga upplysningar.

Ansökan
Senast den 15 september 2012 sänds fullständigt ifylld
- ansökan och avsiktsförklaring via e-post till spetsgr.2013@skolverket.se
- och underskriven ansökan samt den av rektor undertecknade
avsiktsförklaringen i original från berörd gymnasieskola till
Skolverket
Att. Helena Karis
106 20 Stockholm
Observera att det är sökandens ansvar att ansökan innehåller samtliga uppgifter
som efterfrågas. Skolverket kan komma att fatta beslut på befintligt underlag.
Beslut
Skolverket kommer att besluta enligt förordning (SKOLFS 2011:355) om
försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre
årskurser. Skolverket gör en helhetsbedömning av den planerade spetsutbildningen
som den beskrivs i ansökan. Besluten fattas av myndigheten i november 2012.

Statens skolverks
författningssamling
ISSN 1102-1950

Skolverkets föreskrifter
om ansökan om försöksverksamhet med riksrekryterande
spetsutbildning i grundskolans högre årskurser;

SKOLFS 2011:152
Utkom från trycket
den 23 november 2011

beslutade den 19 oktober 2011.
Skolverket föreskriver följande med stöd av 13 § förordningen (2011:355)
om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans
högre årskurser.
1 § Ansökan om att få delta i försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser ska göras till Skolverket. Ansökan
ska vara Skolverket tillhanda senast den 15 september läsåret innan det läsår
spetsutbildningen planeras att starta.
2 § Ansökan ska göras på blanketten för ansökan om att anordna försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser som finns i bilagan och innehålla de uppgifter som efterfrågas.
Dessa föreskrifter träder i kraft fyra veckor efter den dag då föreskrifterna enligt uppgift på dem utkom från trycket och gäller till och med den
31 december 2013.
På Skolverkets vägnar
ANNA EKSTRÖM
Helena Karis

1
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Bilaga

Ansökan om deltagande i försöksverksamhet med
riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser
Den underskrivna ansökan inklusive avsiktsförklaringen ska ges in både på
papper och via e-post till Skolverket.
Huvudmannen ska lämna en ansökan och en avsiktsförklaring för varje
sökt spetsutbildning.
1. Uppgifter om huvudmannen
Ansökan avser
  Kommunal skolenhet   Fristående skolenhet
Namn på huvudman
Utdelningsadress
Postnummer
Ort

2. Huvudmannens företrädare
Förnamn
Efternamn
Befattning
E-postadress
Telefon
Mobil

Jag (huvudmannens företrädare) har läst och godkänt ansökan i sin helhet
inklusive avsiktsförklaring med gymnasieskola.
Datum
Namn
2

3. Uppgifter om skolenheten som ansökan avser

SKOLFS 2011:152

Skolenhetens namn

Skolenhetskod

Utdelningsadress
Postnummer
Ort
Skolenhetens webbplats

4. Skolenhetens kontaktperson
Förnamn

Efternamn

Befattning

E-postadress

Telefon

Mobil

Om den sökande byter kontaktperson under handläggningstiden ska
Skolverket underrättas.

3

SKOLFS 2011:152 5. Spetsutbildningens inriktning
Ansökan avser följande ämne eller ämnen. Kryssa i ett eller flera alternativ
inom varje grupp.
Matematik eller naturorienterande ämnen
  Matematik
  Biologi
  Fysik
  Kemi
Samhällsorienterande eller humanistiska ämnen
  Geografi
  Historia
  Religionskunskap
  Samhällskunskap
  Engelska
  Språkval
För språkval ange språk:
6. Spetsutbildningens syfte
a) Redogör för spetsutbildningens syfte.

b) Redogör för spetsutbildningens arbetssätt och arbetsformer.

c) Sammanfatta de faktorer som gör att skolenheten är särskilt lämpad för
att anordna den sökta spetsutbildningen.

7. Spetsutbildningens kvalitet och struktur
a) Redogör för hur undervisningen kommer att organiseras inom spetsutbildningen. Här ska särskilt anges omfattning av undervisningstid för ämnet
eller ämnena som spetsutbildningen riktar sig mot samt motivet för detta.
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                        
b) Redogör för hur eleverna i spetsutbildningen ges möjlighet att uppnå
de behörighetskrav som gäller för de högskoleförberedande programmen i
gymnasieskolan.
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c) Redogör för vilka lärarresurser skolan har för att spetsutbildningen ska
kunna hålla hög kvalitet. Specificera också behörigheten för varje enskild
lärare som ska undervisa i spetsutbildningen.
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                        
d) Beskriv skolenhetens lokaler och den utrustning som skolan har tillgång
till, utifrån vad som är väsentligt för kvaliteten i spetsutbildningen.
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8. Behörighet och urval m.m.
a) Vilka villkor gäller för antagning till spetsutbildning? Beskriv dessa villkor.
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                        
b) Om sökanden avser att använda tester och prov som villkor för antagning
ska dessa beskrivas.
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                        
c) Vilka villkor kommer att gälla för urval till spetsutbildning? Beskriv hur
urvalet kommer att gå till.
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                        
d) Om sökanden avser att använda tester och prov för urval till spetsutbildningen ska dessa beskrivas.
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                        
e) Ange hur många elever som beräknas bli antagna till spetsutbildningen
(max 30 elever per år). Redogör för vad som ligger till grund för elevpro
gnosen och ange särskilt:
Hur många elever kan tänkas söka den planerade spetsutbildningen?
Hur många elever beräknas komma från lägeskommunen respektive
andra kommuner?
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                        
f) Redogör för att kostnaderna för spetsutbildningen inte överstiger huvudmannens kostnader för övrig grundskoleutbildning.
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SKOLFS 2011:152 9. Samverkan med gymnasieskolan
a) En undertecknad avsiktsförklaring i original från gymnasieskolan
ska bifogas ansökan.
Dokumentet ska styrka ett etablerat samarbete med skolenheten. Ange om
gymnasieskolan medverkar i utformning och planering av spetsutbildningen. Det ska framgå i vilken utsträckning gymnasieskolans lärare medverkar
i undervisningen i det ämne eller de ämnen som spetsutbildningen är inriktad mot. Det ska framgå att gymnasieskolan har tagit del av utbildningens
syfte, arbetssätt och arbetsformer. Avsiktsförklaringen ska vara undertecknad av rektorn på gymnasieskolan samt bifogas.
   Bifogad
b) Redogör för hur deltagande skolenhet kommer att organisera verksamheten för att göra det möjligt för eleverna att läsa kurser i gymnasieskolan.
Ange även, i förekommande fall, vilka gymnasiekurser som kommer att
erbjudas.
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                        
c) I förekommande fall, redogör för lärarresurser för undervisning av gymnasiekurs. Specificera behörigheten för undervisande lärare i spetsutbildningen.
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                        
d) Redogör för hur elevernas kunskapsutveckling för kurser i gymnasieskolan kommer att dokumenteras i individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen.
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                        
10. Uppföljning och utvärdering
Ange hur spetsutbildningen kommer att följas upp och utvärderas.
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                        
11. Övriga upplysningar
Eventuellt övriga upplysningar som sökande önskar lämna.
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