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Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 23 januari 201
2012
012, kl 14.00.
14.00.
Ulf Olsson
Göran Björklund

Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid
behandling av ärende E 7 (sekretessbelagd handling). Ärendet behandlas
sist på sammanträdet.
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Val av protokolljusterare
Kc
Kc
Kc

1
2
3

Nämndbudget 2012 för Stadskansliet.
(2011/KS0871 041-1)

(Bil)

Deltagande i Earth Hour 2012.
(2011/KS0766 106-2)

(Bil)

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för upplåtelse av sessionssalen i
Fullmäktigehuset

(Ärende 5/2011)
(2011/KS0053 282-1)
(Förslag: a till handlingarna)
I
KU

KU

KU

KU
KU

1
1

2

3

4
5

Marknadsföringssamarbete 2012.
(2011/KS0863 105-1)

(Bil)

Svar på motion av Anders Österberg (S) om vegetarisk
Matdag.
(2009/KS0500 622-3)

(Bil)

Svar på motion av Lena Palmén (S) – En väg in för barn med
särskilda behov.
(2010/KS0628 710-3)

(Bil)

Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson
(FP), Kerstin Hermansson (C) och Sara Degerman-Carlsson
(KD): ”Bra Kompis riktat även till äldre elever – för ett starkare
värdegrundsarbete!”.
(2011/KS0299 139-3)

(Bil)

NKI-brukarundersökningar 2011.
(2011/KS0483 100-3)

(Bil)

Regler för trygghetsbostäder i Borås Stad.
(2011/KS0510 730-3)

(Bil)
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KU

6

Anmälningsärenden:
a)

Information om hörselhjälpare.
(Frågor avseende hörselhjälpare och hörselinstruktör

har diskuterats vid Kommunala Funktionshinderrådets
möten under 2011)
(2010/KS0265 731-3)
b)

Släpp in barn och unga i beslutsprocesserna”!

Sveriges Elevråd, SVEA har skrivit till partigruppledare vars partier är representerade i Kommunfullmäktige. Skrivelsen har sänts till gruppledarna.
(2011/KS0830 104-3)
c)

Indikatorer för välfärdsbokslut 2011.

Stadsdelsnämnden Öster har beslutat om ett antal
tilläggsindikatorer ska redovisas och analyseras i
samband med välfärdsbokslutet 2011. Ärendet översänds till Fritids- och folkhälsonämnden för vidare
handläggning
(2011/KS0832 009-3)
(Ärende a-c läggs till handlingarna)
M
M

1
2

Markanvisningsavtal Furuberg och Flysjövägen.
(2009/KS0651 259-2)

(Bil)

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för tilldelning av småhustomt
(2011/KS0027 272-2)

(Förslag: a till handlingarna)
E

E
E

1

2
3

Överklagan till Kammarrätten av ansökan från Mohammed Aabi
om fristående skola.
(2010/KS0352 611-3)

(Bil)

Mobillåssystem inom hemtjänst/hemsjukvård.
(2011/KS0876 732-3)

(Bil)

Tekniska Elementarskolan – anslagsframställan för nytt skolbibliotek för Sven Eriksonsgymnasiet.
(2011/KS0388 287- 2)

(Bil)
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E

4

Tekniska Elementarskolan – anslagsframställan för ny lokalisering
för BoråsBorås TME AB.
(2011/KS0407 287-2)
(Bil)

E

5

Taxa för mat inom omsorgen av äldre och personer med
funktionsnedsättning 2012.
(2012/KS0102 706-3)

(Bil)

E

6

Förhyrning av lokaler för förskola, Uppegårdsgatan 2 i Dalsjöfors.
(2011/KS0143 290-2)
(Bil)

E

8

Anmälningsärenden:
a)

b)
c)

Kösituationen och lediga platser till särskilda
boendeformer för äldre.
(2011/KS0156 739-3)

(Bil)

Likviditetsrapport för Borås Stad.
(2011/KS0008 049-1)

(Bil)

Äskande om bidrag till Skolföreningen Folkhögskola på Hässleholmen/Borås folkhögskola.

(Ärendet är översänt till Arbetslivsnämnden för
handläggning)
(2010/KS0495 805-3)
d)

Protester mot att byggandet av den nya förskolan
Milstensgården skjuts på framtiden.

(Ärendet är översänt till Stadsdelsnämnden Öster
för handläggning)
(2011/KS0882 290-1)
e)

Sjuhärads samordningsförbund, verksamhetsplan
och budget för 2012.

(Ärendet är översänt till Arbetslivsnämnden för
handläggning)
(2011/KS0802 107-1)
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f)

Överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Landsting om sammanhållen
vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012-01-11.

(Ärendet är översänt till Stadsdelsnämnden Öster för
handläggning)
(2011/KS0884 047-3)
(Förslag: a–f till handlingarna)
SP

SP

1

2

Svar på motion av Lennart Andreasson (V) angående med sikte på
Stjärnorna.
(2009/KS0661 317-2)

(Bil)

Svar på motion av Kerstin Koivisto (Vägv) om att av miljö- och
säkerhetsskäl förändra infrastrukturen i centrala Borås.
(2010/KS0442 510-2)

(Bil)

SP

3

Svar på motion av Karl-Gustav Drotz (KD) angående att Borås Stad
anlägger en ställplats för husbilar.
(2010/KS0748 315-2)
(Bil)

SP

4

Yttrande över förslag till detaljplan för Nejlikan 3 m fl, P07/10.
(2010/KS0126 214-2)

(Bil)

Yttrande över detaljplan för del av Sandhult, del av Hällered 1:33
m.fl, upprättad den 19 december 2011, BN 2011-1326.
(2008/KS9115 736-2)

(Bil)

Svar på ansökan om planändring Fristad, Hedagården 1:7.
(2011/KS0809 214-2)

(Bil)

Yttrande över förslag till detaljplan för Hestra, Kantaten 1 m.m,
P17/06.
(2011/KS0866 214-2)

(Bil)

Yttrande för Viared, del av Viared 8:104 och 10:1, P11/09.
(2011/KS0880 214-2)

(Bil)

Skrivelse till Trafikverket angående trafiksituationen på riksväg
27/41, Gånghestervägen, i Borås Stad.
(2012/KS0091 311-2)

(Bil)

SP

SP
SP

SP
SP

5

6
7

8
9
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SP

SP

SP

SP

10

11

12

13

Strandskyddsdispens för nybyggnad av kolonistuga på fastigheten
Torpa-Sjöbo 2:28 vid Öresjö, Borås Stad.
(2011/KS0648 407-2)

(Bil)

Strandskyddsdispens för utökning av tomt vid fastigheterna
Kinnarumma-Näs 1:12 och Kinnarumma-Näs 1:4 vid Svansjön.
(2011/KS0735 407-2)

(Bil)

Strandskyddsdispens för nybyggnad av bostadshus på fastigheten
Sandhults-Sjögården 1:12 vid Kvarnsjön, Borås Stad.
(2011/KS0667 407-2)

(Bil)

Anmälningsärende:
a)

Åtgärder för att minska allmänhetens exponering av
elektromagnetiska fält.

(En uppmaning har från en privatperson
(hotmail-adress) skickats till svenska kommuner
m.fl. om att ta frågan om strålsäkerhet på allvar och
inte gömma sig bakom strålsäkerhetsmyndigheten.
(Ärendet överlämnas till Miljö- och konsumentnämnden
för handläggning)
(2011/KS0820 440-2)
(Förslag: a till handlingarna)
E

7

Anbudsutvärdering - Avrop av programvaran Stratsys inom ramavtalet Licensförsörjning 2010.

(Sekretessbelagd handling, utdelas endast till Kommunstyrelsens
ledamöter och ersättare på sammanträdet)
(2012/KS0098 050-1)

(Bil)
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M
E

3
9

Bogryd 1:7 m .fl avtal om fastighetsreglering m.m.
(2006/KS0839 252-2)

(Bil)

Projekteringsuppdrag för ny förskola på Hestra
(2011/KS0134 290-2)

(Bil)

TILLÄGGSLISTA 2
2012-01-23

E

10

Reviderade kommunbidrag 2012.
(2011/KS0875 048-1)

(Bil)

Kc1

BESLUTSFÖRSLAG

Nämndbudget 2012 för Stadskansliet
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen fastställer nämndbudget 2012 för Stadskansliet.

2012-01-12

Ulf Olsson

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-01-12

Annette Carlson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2011/KS0871 041
Handläggare: Jonny Ekunger , tfn 35 71 29
Datum/avdelningschef:

Programområde: 1

PM
2012-01-1214:03:00

Nämndbudget 2012 för Stadskansliet
Kommunbidraget fastställdes till 63 500 tkr i Kommunfullmäktiges budget
2012 för Stadskansliet och är en uppräkning från 60 550 tkr i 2011 års budget.
Höjningen bygger på en kompensation för lönekostnader på 3,0 % och övriga
kostnader 2 %, vilket ger en kompensation på 1 550 tkr. Ökade kapitalkostnader
under verksamheten Markreserv kompenseras även Stadskansliet med för 1 700
tkr. Effektiviseringen för att stävja det ekonomiska läget har för Stadskansliet
inneburit en minskning av kommunbidraget på 763 tkr.
Under 2012 har en flytt av verksamheter gett ett netto på 467 tkr för
Stadskansliet. Fyra stycken förbättringsledare har överförts från de fem mjuka
nämnderna vilket ger ett tillskott på ca 2 700 tkr, samtidigt har Stadskansliet
överfört 2 200 tkr till SDN för lärarlyftet.

Kommunbidrag 2011

60 550

Uppräkning

1 550

Ökade kapitalkostnader

1 700

Effektivisering

- 763

Flytt av verksamhet

467
63 504

Besparingar har gjorts genom att man ej återbesatt en assistenttjänst på gamla
Verksamhetssamordning numera Kvalitet och Utveckling. Kompetens som
innan omorganisationen tillhörde ADK har inte heller tillsatt en assistenttjänst.
Samhällsplanering har minskat ett chefsled genom tillsättningen av Bengt
Himmelman. Inom ram har Stadskansliet enligt beslut i Kommunfullmäktige
och budget 2011 tillsatt en tjänst som jämställdhetssamordnare samt ökat en
halvtidstjänst till heltid på juridik.
En buffert är avsatt under gemensam administration på motsvarande 1 % dvs
635 tkr.
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Inför 2013 beräknar Stadskansliet att lösa de besparingar som behövs genom
naturliga pensionsavgångar som beräknar spara 1,2 %.

Stadskansliet
Jonny Ekunger
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Nämndbudget
Kommunstyrelsen
Stadskansliet

Innehållsförteckning
Ekonomiskt sammandrag
Allmän analys
Nämndens uppgift
Ekonomiska förutsättningar
Omvärldsanalys
Övergripande verksamhets- och kvalitetsmål
Verksamhet 2012
Investeringar

Bilagor:

Ekonomiskt sammandrag
Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Kommunbidrag
Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

Bokslut
2010

Budget
2011

Prognos
2011

Budget
2012

59 928
-117 305
-57 377
57 199
-178
4 822
-55 441

53 658
-114 208
-60 550
60 550
4 822
-27 200

53 658
-114 208
-60 550
60 550
4 822
-27 200

54 417
-117 927
-63 510
63 510
4 822
-35 000

Allmän analys
Resurstilldelningen är fördelad på två kommunbidrag, det första Stadskansliet avser
Kommunstyrelsens egentliga verksamhet. Det andra kommunbidraget avser
kommungemensamma verksamheter, som inte har något direkt samband med
Kommunstyrelsens egen verksamhet men som ändå ansvarsmässigt budgeteras här.

Nämndens uppgift
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda förvaltningen av kommunens angelägenheter
och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Detta gäller även den verksamhet som bedrivs
i kommunala företag. Kommunstyrelsen ska vidare uppmärksamt följa de frågor som kan inverka
på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska särskilt ägna sig åt
målsättnings-, framtids-, uppföljningsfrågor samt strategiskt arbete.
I stadskansliets verksamhet ingår att utarbeta gemensamma regler, normer och planer samt att
följa upp, utvärdera och utveckla nämndernas verksamheter. Det ingår också att arbeta med
kvalitetsfrågor, informera om ny lagstiftning, huvudmannaskapsgränser m m.
Ambitionen är att arbetet ska koncentreras och renodlas till större strategiska ledningsfrågor och
samtidigt överlåta åt nämnderna att självständigt hantera sina respektive ansvarsområden inom
fastställda riktlinjer och ramar. Ledningen ska inriktas mot målstyrning i kombination med
utvärdering och analys av nämndernas resultat. Kommunstyrelsens roll som ”koncernledning”
med ansvar även för den verksamhet som drivs i bolagsform ska utvecklas.
Stadskansliets enheter speglar också dess uppdrag: allmän kommunadministration,
ekonomistyrning, personal/förhandling, samhällsplanering, näringslivsfrågor, kvalitet/utveckling
och information/marknadsföring.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget för 2012 blir 63,5 mnkr, vilket är en ökning med 3,0 mnkr. Utöver
uppräkningen av personalkostnader med 3 % och övriga kostnader med 2 %, ligger det i
denna summa kompensation för ökade kapitalkostnader och tillsättning av fyra
förbättringsledare.

Omvärldsanalys
Verksamheten ska utgå från medborgarnas/brukarnas/kundernas perspektiv och vara till
nytta för dessa. Hög kvalitet på utförda tjänster är viktigt, samtidigt som kraven och
förväntningarna på vilka tjänster som kommunen ska tillhandahålla ökar. Kommunen kommer
att möta nya generationer som har andra krav på service, tillgänglighet och inflytande än vad
tidigare generationer haft. Det kan handla om att utveckla IT-stöd i olika former men också
utveckla budgetarbetet tex ”medborgarbudget”.
För att kunna möta de ökade krav som ställs blir det allt viktigare för kommunen ta reda på
medborgares och brukares uppfattning om kvaliteten på de tjänster som erbjuds. Olika former av
brukar och medborgarundersökningar, är medel för att ta reda på deras uppfattning och en viktig
del i att utveckla och förbättra verksamheten.

Övergripande verksamhets- och kvalitetsmål
Egen organisation
Verksamhetens uppdrag
Engagerade och kompetenta medarbetare är grundförutsättningen för framtiden.
Personalpolitiken ska bidra till detta genom att målmedvetet söka skapa en god fysisk och
psykosocial arbetsmiljö.

Andel sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid, %.
Antalet sjukfall över 60 dagar.
Arbetad tid för timavlönade
omräknat till årsarbetare.

Uppnått
2010
3,15 %

Mål
2011
2,0

Uppnått
1007-1106

3,04 %

Mål
2012
2,0

Mål
2014
2,0

5

2

5

2

2

0

0

0,2

0

0

Kommentarer
Vid halvårsskiftet kan konstateras att sjukfrånvaron har minskat och det är inte osannolikt att
målet för 2011 kan uppnås. På en sådan liten förvaltning som Stadskansliet utgör, påverkar dock
enskilda sjukfall statistiken i stor utsträckning, speciellt då sjukfrånvaron är så låg som den är från
början i det här fallet. Könsuppdelad statistik visar att antalet sjukfall över 60 dagar är 5 för
Stadskansliet, samtliga är kvinnor. En viss del dold sjukfrånvaro döljer sig i statistiken, eftersom
flexledighet tillåts vid sjukdom på förvaltningen. I statistiska sammanhang brukar man räkna med
att en normal sjukfrånvaro uppgår till mellan 2-4% av totalt arbetad tid. Det är därför inte aktuellt
att revidera målen i det längre perspektivet.
Den arbetade tiden för timavlönade är försvinnande liten på Stadskansliet. De få timmar som
utförts handlar om introduktion av nyanställd personal och i det här enskilda tillfället valde man
att betala ut lönen på det här viset av praktiska skäl. Det finns ingen anledning för Stadskansliet
att använda timavlönad personal, varför de framtida målen torde vara rimliga att uppnå.

Verksamhet 2012
01 Kommunledning
Intäkt
Kostnad
Resultat

Bokslut 2010 Budget 2011
4 090
1 652
-45 778
-50 512
-41 688
-48 860

Prognos 2011
3 352
-49 738
-46 386

Budget 2012
1 594
-58 936
-57 342

Sekretariat
Enheten har sekreterarskap för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen och sköter diariet,
handlingar inför sammanträdena och expedierar protokoll. Enheten håller också närarkiv för
förvaltningen. Sekretariatet sköter redigering och produktion av handlingar till
Kommunfullmäktige. Kommunens författningssamling sammanställs också på Sekretariatet. Här
handläggs vidare frågor enligt lagen om vissa anslag på kommunens anslagstavla och tillstånd att
använda kommunens vapen. Tolkning och tillämpning av bestämmelser om ersättning till
förtroendevalda görs också. Sekretariatet ger det stöd som behövs för att kunna genomföra
Kommunfullmäktiges, Kommunstyrelsens sammanträden på ett formellt korrekt sätt. Därutöver
ger Sekretariatet Kommunstyrelsens förtroendevalda det administrativa stöd de behöver för att
kunna utföra sina arbetsuppgifter
Ekonomistyrning
Ekonomistyrningen fortsätter att förbättra budget, årsredovisning och andra styr och
uppföljningsprocesser. Under de senaste åren har ekonomistyrningen utvecklat sin roll. Detta har
inneburit ett arbete med att tillsammans med den politiska ledningen föra ut och få förståelse för
ekonomiska styrsignaler i organisationen. Syftet har varit att bygga en plattform med fakta och
fastställda mål för att ge förutsättningar för diskussioner på olika politiker- och
tjänstemannanivåer. Inom finansverksamheten kommer fokus att läggas på att trygga
kapitalförsörjningen, genom att skapa tillgång till fler alternativa finansieringskällor. De
strategiska redovisningsfrågorna kommer under året att fokusera på att tydliggöra beställarrollen
mot den operativa redovisningsfunktionen, där en viktig del är att kvalitetssäkra redovisningen.

Personal och förhandling
Det övergripande målet för kommunens personalstrategiska arbete är att säkerställa kvaliteten i
den kommunala verksamheten. Det är genom personalens kompetens som kvaliteten i första
hand garanteras. När konkurrensen på arbetsmarknaden ökar måste kommunen framstå som en
attraktiv arbetsgivare som kan erbjuda de anställda en möjlighet till personlig utveckling i en positiv arbetsmiljö där medarbetarna kan bedriva verksamheten på ett effektivt, professionellt och
engagerat sätt. För att klara vårt framtida rekryteringsbehov och behålla vår befintliga personal
behövs en hel del strategiska åtgärder för att öka vår attraktivitet. Frågor som berör organisation,
ledarskap, flexibla arbetstider, minskning av andelen deltidsanställda, alternativa ersättningssystem, karriärmöjligheter och kompetensutveckling är några områden som ständigt behöver utvecklas. En annan viktig del i det strategiska arbetet är marknadsföringen av Borås Stad som arbetsgivare på olika arenor som t.ex. rekryteringsmässor på universitet, högskolor och gymnasier.
Vidare handlar det om att utveckla samarbetet med olika utbildningsinstitut, företag m.fl. Till
grund för det strategiska arbetet finns det personalpolitiska programmet. Borås Stad arbetar aktivt
för ökad jämställdhet och mångfald. Mångfald i form av olikheter i kompetens, erfarenhet, bakgrund och andra personliga förutsättningar är en styrka som kommunen aktivt ska ta tillvara.
Arbetet med att minska sjukfrånvaron bland kommunens anställda måste ha fortsatt hög prioritet

genom att intensifiera arbetet med rehabilitering, utveckla företagshälsovården och lyfta fram
goda exempel på hälsofrämjande arbete. Dessutom sker en fortsatt satsning på att motverka
ohälsa genom projektet Medarbetarcentrum som drivs i Sjuhärads kommunalförbunds regi. Ett
projekt har påbörjats för annat utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering inom kommunens
verksamheter..
Förhandling svarar under Kommunstyrelsens Förhandlingsdelegation för övergripande lönebildningsfrågor, beslut i enskilda lönesättningar, styrning och samordning av kommunens centrala
löne- och förhandlingsverksamhet, tolkning av lagar och avtal samt lokala tviste- och arbetsrättsförhandlingar. Verksamheten skall även stödja förvaltningarnas PA-arbete i t ex LAS, statistik,
rehabilitering, rekrytering mm. Utvecklingen av löneöversynsmodellen chef-medarbetare fortsätter. En lönekartläggning ska göras och vi kommer att tillsammans med förvaltningschefer arbeta
med lönestrukturer och löneökningsbehov. Fortsatt arbete med att ge blivande pensionärer så bra
information som möjligt så de kan känna trygghet i att de får rätt pension
Idag har inte alla i kommunen tillgång till bredband. Kommunstyrelsen har beslutat uppdra åt
Stadskansliet att ta fram en ny IT-infrastrukturplan, ansöka om tillgängliga bidrag samt att upphandla bredband för att täcka befintliga bredbandsbrister inom kommunen.
Näringsliv
Det strategiska arbetet inriktas under 2012 på följande områden. Inom respektive område pågår
en mängd olika aktiviteter.
- Upplevelseindustri
Borås varumärke som modestad är starkt men måste förstärkas ytterligare. Borås ska i framtiden
vara norra Europas ledande Mode och textilstad. Det är i ljuset av detta som staden och
högskolans satsning på ett textilt kluster i Simonsland ska ses. Vi är redan idag centrum för
framtidens smarta textilutveckling. Kring dessa verksamheter frodas design, marknadsföring,
fotografer och teknik för logistik och näthandel. Föreningen MarketPlace Borås, Show up fashion
award, Next Textile, FashionDays mfl aktiviteter är exempel på aktiva insatser för att stärka
varumärket Mode och textilstaden Borås. Den ekonomiska föreningen MarketPlace Borås bygger
under 2012 upp en organisation som tar över ansvaret för aktiviterna i syfte att tillsammans med
stad, högskola och näringsliv bygga varumärket Textil och Modestaden Borås. Borås Stad stöder
projektet finansiellt såväl som administrativt under 2012. Näringslivsenheten startar ett
utvecklingsprojekt kring kreativa näringar för att på detta sätt stödja utvecklingen av textil och
Modestaden Borås.
En rad internationella kontakter drivs samtidigt av näringslivsenheten inom detta område. De
syftar till att göra Borås till ett naturligt centrum för affärer inom textil och mode.
Inom området Upplevelseindustri ligger också insatser för att Borås i framtiden ska vara en
attraktiv besöksstad. Ett nära utvecklingssamarbete med BoråsBorås TME AB och deltagande i
projektgruppen för Borås Event är viktiga beståndsdelar i detta arbete.
- Generationsskifte
Syftet är att säkerställa att företag i generationsskifte fortlever i bygden och utvecklas i det nya
ägarskapet. Aktiviteterna inriktas främst mot åtgärder så att säljare och köpare möts, där vår
webbaserade marknadsplats ”www.foretagsborsenboras.se” ger Boråsföretagen god hjälp i
försäljning och övertagande. Under 2012 bedrivs arbetet i alla sjuhäradskommuner och ingår i
samarbetet “Business Region Borås”. Vi jobbar också med att ge affärsrådgivning, anordna
seminarier och utbildning för nya företagare samt att driva ett utvecklingsråd med seniora
mentorer
- Affärsdriven miljöutveckling
Syftet är att skapa förutsättningar för etableringar inom området. Aktiviteterna inriktas främst
mot nyetableringar och affärsstöd för företag inom energisektorn. Under året kommer arbetet att

fokuseras på stöd till enskilda företag kring export för produkter och tjänster inom miljöområdet.
Detta sker genom Ecoex som är ett samarbete inom BRG. (Business Region Göteborg). En del
av arbetet bedrivs också nära den internationella satsningen via det aktörssamverkansråd som
bildats.
- Internationell utveckling
Syftet är att intensifiera stadens förvaltningars och bolags internationella kontakter och
benchmarking. Staden ska också öka omvärldsbevakning och delta i internationella nätverk och
möten. Stadens olika förvaltningar ingår i ett samråd kring hur den internationella policyn ska
förverkligas. Näringslivsenheten samordnar verksamheten och utbildar bereörda
befattningshavare.
Staden ska också aktivt arbeta för att ge näringslivet möjligheter att delta i transnationella projekt,
delta i och/eller leverera till utvecklingsprojekt finansierade av internationella aktörer ex EU, FN
mfl. Aktiviteterna som startades under 09/10 med bla kontakter i Indonesien har lett till ett
fruktbart TripleHelixsamarbete i och med den aktörssamverkan som inletts kring Biogasprojektet
i Indonesien. BEMAB levererar idag utrustning och kunskap till Indonesien, tillsammans med
bl a SP och högskolan, inom biogas och eltillverkning. Detta arbete kommer att fortsätta och
utvidgas till flera länder under 2012. En projektorgansiation för Aktörssamverkan inrättas vid
Näringslivsenheten.
De kontakter med bla Kina, Indonesien och Tunisien, Tyskland, USA mfl länder, som inletts, i
syfte att stärka främst handel och affärer kommer att fortsätta under 2012.
- Nätverk
Arbetet innebär att bygga starka nätverk mellan olika företag i syfte att skapa samarbete,
utveckling och business to business. Projektet MarketPlace Borås i Simonsland är ett exempel på
detta. Andra aktiviteter inriktas främst mot bildande av nya företagsföreningar, driva på för att
utveckla arbetet i olika intresseorganisationer samt skapa kontakter mellan internationella
företag/inköpare och lokala företag/leverantörer. Vi kommer att fortsätta det inledda samarbetet
med BRG, Exportrådet och InvestSweden.
- Business Region Borås
Förutsättningarna för ett utökat samarbete inom näringslivsfrågor med övriga
Sjuhäradskommuner har utretts och under 2012 så kommer ett samarbete kring
näringslivsfrågorna i Sjuhärad att inledas.
Samhällsplanering
De tydliga politiska direktiven för verksamheten är att prioritera framtagandet av ett antal
strategiska utredningar samt bidra till framtagandet av ett antal detaljplaner. Under 2012 fortsätter
arbetet med samma inriktning i prioriteringen.
Översiktsplan, ny resvaneundersökning och trafiksimulering genomförs för att skapa ett bättre
underlag till samlad trafikplan, strategiskt planprogram för Knalleland, fördjupning av
översiktsplanen för området sydväst om staden, tätortsskisser för Fristad, Gånghester, Rångedala
och Sparsör samt kartläggning av sociala risker med förslag till åtgärder är några exempel på
strategiska utredningar som kommer att pågå under 2012. Arbeten med arbetsplan för
Götalandsbanans sträckning väster om staden kommer också att genomföras.
För att kunna bidra till marknadens efterfrågan på mark för boende, infrastruktur,
företagsetableringar samt säkra områden för natur- och friluftsliv arbetas strategiskt med
kommunens markinnehav. Genom att ta fram en strategisk markförsörjningsplan som visar var
kommunen på sikt bör förvärva mark respektive avyttra mark skapas en beredskap och anpassning av verksamheten för önskad samhällsutveckling.

Borås Stad deltar tillsammans med övriga Sjuhäradsbygden i arbete med mål att nå Levande
Landsbygd i Sjuhärad 2013. Arbetet drivs i projekt "Leader Sjuhärad" som stöttas av EU och
svenska landsbygdsprogrammet med satsning på ekologisk, ekonomisk och social utveckling.
Arbetet sker i partnerskap mellan offentlig sektor, privat sektor och ideell sektor. Kostnaden för
Borås Stads del beräknas uppgå till 750 tkr 2012.

Kvalitet och utveckling
I samband med Borås Stads nya organisation har stora delar av enhetens tidigare uppdrag lämnats
till stadsdelsnämnderna. Enhetens uppdrag är nu att fokusera på kvalitet och utvecklingsfrågor,
detta arbete sker i samverkan med berörda nämnder. Enhetens verksamhet 2012 har fem
huvudområden
¤ systematiskt kvalitet och utvecklingsarbete
¤ medborgarinflytande
¤ hållbar utveckling
¤ inflytande för barn och ungdomar
¤ valfrihetssystem
Stimulansmedel inom förskola/skola /äldreomsorg som kvalitet och utveckling tidigare ansvarat
för är från 2012 överförda till ansvarig nämnd.
Systematiskt kvalitet och utvecklingsarbete
Kvalitetsarbetet sker genom att verksamheterna systematiskt följs upp, utvärderas och utvecklas.
Fokus ligger på medborgarna och brukarna/kunderna och deras krav på information, valfrihet,
kvalitet och delaktighet .Uppföljning sker bland annat genom brukarundersökningar, där även
Nöjd Kund Index redovisas. Andra modeller för att följa upp kvalitet i kommunens verksamheter
är Kommunens Kvalitet i Korthet, SCB:s Medborgarundersökning, LUPP- undersökningen,
(Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken) samt Öppna Jämförelser.
Under oktober 2010 genomförde Sveriges Kommuner och landsting (SKL) en andra omgång av
Kommunkompassen. Resultatet visar på de strukturella styrkor och svagheter som finns inom ett
antal strategiska områden. Med koncernledningsgruppen som styrgrupp kommer arbete med ett
antal förbättringar och förändringar att genomföras.
Under 2011 startade det koncernövergripande arbetet med att implementera ett gemensamt och
systematiskt sätt att arbeta med ständiga förbättringar. Alla bolags- och förvaltningschefer har fått
en grundläggande utbildning i kvalitetsbegrepp samt Six Sigma- och Leanmetoderna. Dessutom
kommer ledningsgrupperna i sex förvaltningar och bolag genomgå ytterligare utbildning i
metoderna under hösten 2011. Ett antal personer kommer i respektive bolag och förvaltning
också att spetsutbildas i Lean-metoden för att kunna använda i det dagliga arbetet med ständiga
förbättringar. Under 2012 kommer detta arbete att fortsätta för övriga förvaltningar och
bolag.Under 2012 och 2013 kommer ett antal förbättringsledare att projektanställas på Kvalitet
och utveckling för att arbeta kommunövergripande med större förbättringsprojekt utifrån Six
Sigma-metodiken och med fokus på processer.
Aktiviteter 2012
¤ Modeller för redovisning av resultat och nationella jämförelser utvecklas.

¤ Alla förvaltningar och bolag får utbildning och kännedom om Six Sigma och Lean, och har
börjat använda Lean i sitt systematiska förbättringsarbete.
¤ Genomföra och implementera förbättringar enligt Kommunkompassen 2010
Medborgarinflytande
Arbetet med att utveckla medborgarinflytandet har startas under 2011. Arbetet fortsätter att
utvecklas under 2012.
Det finns fyra råd knutna till Kommunstyrelsen;
Ungdomsrådet
Invandrarrådet
Centrala pensionärsrådet
Kommunala funktionshinderrådet
Syfte med råden är att vara organ för ömsesidig information och stärka medinflytande för
målgrupperna.
Utifrån ett medborgarpespektiv så bör resultat och kvalitet vara mer lättillgängliga t ex på
hemsidan. Ett antal viktiga faktorer/indikatorer ska kunna jämföras – även på enhetsnivå.
Aktiviteter 2012
¤ Metoder för ett ökat medborgarinflytande utvecklas.
¤ Implementera ett IT-baserat stöd för att kunna jämföra olika verksamheter och enheter på
hemsidan
Hållbar utveckling
Under 2011 påbörjades arbetet med Visions och strategiarbetet ”Borås Stad 2025” Samtidigt
inrättades en tjänst som hållbarhetsstrateg. Hållbarhetsstrategen är biträdande projektledare i
visions- och strategiarbetet och sträcker sig tom april 2012. Visionen och de utvecklingsområden
som politiskt ses som viktigast för Borås Stads framtid skall utgå från hållbarhet och genomsyra
hela Borås Stads arbete. Därefter sker ett praktiskt arbete att föra in detta i styr- och
ledningssystemet och det nya budgetsystemet.
Hållbar utveckling myntades av Bruntladskommissionen Begreppet kom på den globala arenan i
samband med FN-rapporten Vår gemensamma framtid (1987). Hållbar utveckling består av tre
dimensioner; social-,ekologisk och social hållbarhet. De tre dimensionerna är lika viktiga men
beroende av varandra. Var för sig är de nödvändiga men dock inte tillräckliga. Först tillsammans
förmår de uttrycka hållbarhet
Aktiviteter 2012
¤ Stötta förvaltningarna kring hur de kan omsätta de övergripande målen och strategierna till
förvaltningsspecifika.
Inflytande för barn och ungdomar
2004 antog fullmäktige i Borås Stad ett program för barns och ungas inflytande, programmet
revideras fram till 2013. Programmet utvecklades till en samling metoder för arbetet med barn

och ungas inflytande som går under arbetsnamnet Boråspaletten. Arbetet med Boråspaletten har
varit mycket framgångsrikt och är till stor del anledningen till att Borås blev utnämnt årets
ungdomskommun 2010, några områden fungerar bra medan arbetet inom andra områden
behöver förbättras och/eller utvecklas.
För en lyckad implementering av programmet för barns och ungas inflytande i en stad av Borås
storlek krävs strategiska samordnings- och utförandeinsatser med tillgång till tydligt mandat och
förankring. På enheten Kvalitet och utveckling finns från årsskiftet 2011 en
ungdomssamordnare. Tjänstens placering ger stöd i det strategiska uppdraget som krävs för en
vidareutveckling av paletten och ger en ökad helhetssyn på inflytandearbetet för unga.
Uppdraget att arbeta med barns och ungas och inflytande har både en strategisk och en operativ
del, den operativa delen kommer att lämnas över till nämnderna under 2012. Under
övergångsperioden kommer arbetet än mer fokuseras på kvalitetsfrågor och utvecklingsområden
genom att följa upp förvaltningarnas arbete och erbjuda stöd genom bland annat
utbildningsinsatser. En av de avgörande faktorerna för en lyckad implementering är kunskap. Ett
antal strategiska insatser fortsätter under 2012 i syfte att utveckla och kvalitetssäkra arbetet med
barns och ungas inflytande.
Utmärkelsen årets ungdomskommun innebär ett stort antal åtaganden och aktiviteter såväl lokalt
som nationellt. Framför allt behöver modeller för inflytande för förskolebarn och yngre elever
utvecklas.
Under 2012 behöver arbetet med nätverken utvecklas. De två befintliga, Idébärarna och
Kontaktlärarna, behöver få en nystart. Kontaktlärarnätverket behöver både stärkas och utvecklas
till att omfatta pedagoger från gymnasieskolorna. Ett nytt nätverk för personal inom förskolan
och skolan från förskoleklass till och med årskurs sex behöver också påbörjas.
Aktiviteter 2012
Implementera Boråspaletten- våra metoder för arbetet med barns och ungas inflytande.
Påbörja arbetet med att revidera programmet för barns och ungas inflytande.
Utveckla de befintliga nätverken samt påbörja bildandet av ett nätverk för personal i förskolan
och skolan från och med förskoleklass till och med årskurs sex.
Stötta förvaltningarna med inflytandearbetet för barn och unga.
Hemtjänstvalet, som baseras på Lagen om valfrihetssystem, infördes 2009-09-01 och omfattar
hemtjänstens service och omvårdnad samt möjlighet till delegeringar från kommunens
hemsjukvård. Kommunen godkänner i en sorts löpande upphandling de externa utförare som
klarar en fastställd kvalitetsnivå, på lika villkor som för kommunens egenregi. Eftersom ingen
utförare är garanterad viss volym är det brukarna själva som avgör vilka utförare man anser
tillhandahåller högst kvalitet. Borås Stad eftersträvar en mångfald i utbudet.
Aktivitet 2012
Uppföljning av hemtjänstvalet med fokus på de mer djupgående förändringarna med
konkurrensutsättning

02 Informationsverksamhet
Intäkt
Kostnad
Resultat

Bokslut 2010 Budget 2011
1 520
1 396
-9 860
-9 992
-8 340
-8 596

Prognos 2011
1 396
-10 742
-9 346

Budget 2012
1 495
-10 731
-9 236

Allmän marknadsföring
Borås stad har länge arbetat med marknadsföring för att stärka och medvetandegöra
varumärket Borås. Målet har dels varit att öka stoltheten för den egna staden hos boråsarna,
dels att få omvärlden att upptäcka fördelarna med Borås.
Ett varumärke, oavsett om det är en produkt eller stad, byggs av relevansen i innehållet.
Utifrån det skapas förutsättningar för en tydlig positionering. I det här fallet vad Borås står för
och vilken plats staden tar i människors hjärta och hjärnor. Det är också en fråga om hur man
presenterar sig i olika sammanhang, hur tydligt det sker och hur professionellt det ser ut. I
planen för 2012 finns fortlöper projekt för att stärka Borås Stads image och position bl a som
attraktiv arbetsgivare.
Mål 2012
Fortsatt implementering av den nya gemensamma grafiska profilen för kommunen – få
varumärket Borås Stad att uppträda med ett tydligt och samlat uttryck.
Marknadsföring och information om den nya vision för Borås, som ska ha sin grund i social,
ekonomisk och ekologisk uthållighet. Visionens värdegrund och budskap ska avspeglas i
Borås Stads framtida kommunikationsarbete.
Marknadsföringssamarbeten
Kommunstyrelsen köper marknadsföring genom samarbete med annan verksamhet, t ex idrottsklubb eller
kulturevenemang. Den marknadsföring som Borås Stad köper ska bidra till att kommunen uppfyller sina
strategiska mål. Syftet på kort sikt är ökat renommé för såväl orten Borås som organisationen Borås Stad.

Information till allmänheten
Verksamheten syftar till att förmedla information till kommuninvånare och allmänhet för att
ge möjlighet till kommunikation och feedback. Informationen är till för att påverka kunskap,
attityd och beteende för att de ska kunna, tycka och göra och det skapar därmed: insikt,
förståelse, engagemang och ansvarskänsla, beslutsamhet och handlingskraft. Det syftar även
till att på bästa sätt ge medborgarna möjlighet att tillgodogöra sig kommunens service och
tjänster. Kostnaderna består i huvudsak av hushållstidningen Såklart Borås, olika
informationstrycksaker samt av webbplatsen.
Mål 2012
Utveckla och använda kanaler, såväl analoga som digitala, för att kommunicera med
kommuninvånare på ett aktuellt, modernt och lättillgängligt sätt. Vi ska finnas i alla kanaler
där våra målgrupper söker information.
Utveckla Såklart Borås med stadsdelsinformation och temasidor.
Informera om och skapa delaktighet kring den nya visionen för Borås, som ska ha sin grund i
social, ekonomisk och ekologisk uthållighet. Visionens värdegrund och budskap ska
avspeglas i Borås Stads framtida kommunikationsarbete.
Information till personal

Verksamheten syftar till att vår personal genom att vara välinformerad ska kunna göra ett så
gott jobb som möjligt och fungera som ambassadörer för verksamheten i kontakterna med
allmänheten. I förlängningen stöder detta också de mål som finns för den externa
informationen. Huvuddelen av kostnaderna gäller personaltidningen Saxen. Här finns även bl
a den interna platsjournalen Klara.
Mål 2012
Innehållsmässigt utveckla personaltidningen Saxen.
Utveckla intranätet som en samlad informationskanal med ökad teknisk funktonalitet,
tydligare strukturer och mer rollbaserat innehåll.
Informationsannonser
Samordningen av informationsannonserna syftar dels till att genom ett professionellt och
enhetligt utseende på annonserna ge ett gott intryck av Borås Stad, dels till att genom ett
centralt och samordnat arbete ge en högre genomslagskraft åt de enskilda budskapen.
Verksamheten finansieras helt genom att varje annonserande verksamhet betalar sin egen
annons.
Mål 2012
Utveckla de budskap som lyfts fram i informationsannonserna.
PR
Ett övergripande mål med PR är att skapa goda relationer till media. Genom att arbeta
strategiskt och konsekvent med planerad kommunikation stärker vi Borås profil och vårdar
dess förtroendekapital. Ett väl genomfört PR-arbete ska skapa mervärde för Borås och för
kommunen.
Mål 2012
Utveckla PR-material – presspaket, pressrum på webben, mallar för produktion av
pressmeddelanden.
Få organisationen att bli bättre på att jobba med PR, d v s att kommunicera med massmedia
och få Borås att synas mer.
Övrigt
Posten innehåller i huvudsak kostnader för mediebevakning - analoga och digitala pressklipp.
Idag används ett digitalt verktyg som ger oss daglig information om i vilka medier Borås
förekommer, men dålig uppföljning i form av statistik över månad och år. Det befintliga
verktyget bör kompletteras för att ta fram mätbarheten i antal pressklipp. Inom posten övrigt
ingår även en del administrativa kostnader, nya foton på kommunalråd, porto,
prenumerationer etc.

03 Administrativ service
Intäkt
Kostnad
Resultat

Bokslut 2010 Budget 2011
2 566
310
- 2 673
-2 924
-107
-2 614

Prognos 2011
310
-2 924
-2 614

Budget 2012
310
-3 328
-3 018

Juridisk rådgivning (kostnaderna för de 4,0 årsarbetarna fördelas via kommunbidrag och de
kommunala bolagen enligt en erfarenhetsbaserad fördelning) samt handläggning av lotteritillstånd
och alla frågor rörande allmänna val, val till Europaparlamentet och folkomröstningar inkl
administration åt Valnämnden.
Verksamheten styrs i stor utsträckning av den hjälp som från tid till annan påfordras av
kommunens förvaltningar och de kommunala bolagen samt Sjuhäradsbygdens
kommunalförbund

06 Personaladministration
Intäkt
Kostnad
Resultat

Bokslut 2010 Budget 2011
16 650
14 285
-16 834
-14 376
-184
-91

Prognos 2011
14 285
-14 376
-91

Budget 2012
15 143
-15 499
-356

Kompetens kommer under 2012 att i samband med genomförandet av den nya organisationen att
få en avgörande roll i att bygga strategier för Borås Stads medarbetares fortsatta utveckling. Borås
Stads policy för verksamheterna kommer att implementeras och skall följas upp. Administrativa
datarutiner för kursanmälan mm kommer att introduceras.
Verksamheten Platsannonser finansieras helt genom att varje annonserande verksamhet betalar
sin egen annons. Kostnaderna för en halvtidstjänst finansieras av verksamhetens överskott.
Företagshälsovården är en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering, som särskilt ska arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser.
Företagshälsovården ska arbeta utifrån en helhetssyn på arbetsmiljöproblemen och människan
i arbetet. Det innebär att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation,
produktivitet och hälsa och utifrån en helhetssyn lämna förslag till åtgärder och aktivt
medverka till att förslagen genomförs.
Den centrala samverkansgruppen är ett kommuncentralt organ för samverkans-, jämställdhets-,
hälso- och arbetsmiljöfrågor av övergripande och principiell natur samt förslagsverksamhet.
Gruppen är verksam inom kommunledningens totala ansvarsområde. I centrala samverkansgruppen representeras medarbetarna av de fackliga huvudorganisationerna.
I verksamheten Fackliga förtroendevalda ingår ersättning till fackliga företrädare (totalt ca 6,3
årsarbetare). Dessa arbetar centralt fackligt och är förhandlingsmotparter till Kommunstyrelsen,
kostnaderna för dessa fördelas ut på förvaltningarna via personalomkostnadspålägget.
En viktig del i arbetet med att minska sjukskrivningarna i kommunen är att satsa på hälsofrämjande åtgärder. En av åtgärderna är att ge stöd till personalföreningarnas arbete med olika friskvårdsinsatser för kommunens anställda.

09 Övrig gemensam verksamhet
Intäkt
Kostnad
Resultat

Bokslut 2010 Budget 2011
-129
-53
-129
-53

Prognos 2011
-53
-53

Budget 2012
-54
-54

Kommunstyrelsen stöder Borås Nämndemannaförening med ett årligt anslag. Vidare budgeteras
kommunens insats för firandet av nationaldagen
10 Nämnd- och styrelseverksamhet
Intäkt
Kostnad
Resultat

Bokslut 2010 Budget 2011
3
-8 316
-10 015
-8 313
-10 015

Prognos 2011
-10 015
-10 015

Budget 2012
-9 428
-9 428

Kommunstyrelsens beslutssammanträden, övriga sammanträden och sammanträdeshandlingar.
Kommunalrådens lönekostnader och övriga kostnader. Representation. Lönekostnader för 2
tjänstemän samt 3 blocksekreterare. Prenumerationskostnad för Dagens Samhälle till samtliga
förtroendevalda.
22 Markförsörjning
Intäkt
Kostnad
Resultat

Bokslut 2010 Budget 2011
19 935
20 000
-19 374
-12 400
561
7 600

Prognos 2011
20 000
-14 200
5 800

Budget 2012
20 000
-13 950
6 050

Kommunens markreserv ger intäkter i form av interna och externa markupplåtelser med
arrenden. Inga större förändringar av verksamheten planeras. Intäkterna från markupplåtelser
beräknas till 20,0 mnkr och fördelar sig på ca 13 mnkr för interna markupplåtelser till
Lokalförsörjningsförvaltningen, Tekniska förvaltningen, Fritids- och folkhälsoförvaltningen,
Servicekontoret, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB samt Borås Kommuns Parkerings
AB. Intäkterna från externa markupplåtelser för parkering, bensinstationer, upplag, odling, bete
mm. uppskattas till ca 7 mnkr. Markreserven innebär diverse kostnader i rollen som
fastighetsägare. Det kan vara saneringar, fastighetsvärderingar, anläggningskostnader,
lantmäterikostnader, fastighetsskatter mm. Behovet av medel för detta beräknas till 1500 tkr.
26 Miljö- och hälsoskydd
Intäkt
Kostnad
Resultat

Bokslut 2010 Budget 2011
-201
-205
-201
-205

Prognos 2011
-205
-205

Budget 2012
-140
-140

För att stödja stiftelsen Blå Stjärnans djursjukhus lämnar Borås Stad ett bidrag för att skapa
möjlighet att driva jourverksamhet. Blå stjärnans djursjukhus får liksom tidigare år ett bidrag på
140 tkr.

29 Totalförsvar och samhällsskydd
Intäkt
Kostnad
Resultat

Bokslut 2010 Budget 2011
2 316
2 300
-1 429
-2 531
887
-231

Prognos 2011
2 300
-2 531
-231

Budget 2012
2 400
-2 635
-235

Civilförsvar, det nya krishanteringssystemet
Under 2004 skrev staten och kommunförbundet ett nytt avtal om vad kommunerna ska göra och
vilken ersättnings de ska få för att uppfylla sin uppgift i det nya krishanteringssystemet.
Kraven – i detta fall formulerat som en målbild - på kommunen sammanfattas så här
- Kommunen har god kunskap om risker och sårbarhet, som kan påverka kommunens
verksamhet. Konsekvenserna för den egna verksamheten har analyserats.
- Kommunen har en planering för hur risker och sårbarhet skall undanröjas eller minskas.
Kommunen har också en planering för hur den skall hantera konsekvenserna av en extraordinär
händelse.
- Kommunen har god förmåga att hantera en extraordinär händelse, d.v.s. att vidta nödvändiga
åtgärder för att säkerställa samhällsviktig verksamhet som måste upprätthållas och att ge invånare
och media tillräcklig och korrekt information om händelsen.
-Kommunen har en samlad bild av risker, sårbarhet och förberedelser för krishanteringen inom
kommunens geografiska område.
-Kommunen verkar för samordning av all krishantering i det förberedande arbetet och i det akuta
skedet, som berörda aktörer inom det geografiska området ansvarar för.
Södra Älvsborg Räddningstjänstförbund, SÄRF, samordnar, stödjer och genomför uppgifter åt
kommunen enligt ett särskilt avtal mellan Borås Stad och SÄRF. SÄRF är ett externt företag i
förhållande till kommunen, vilket innebär att kostnaden kommer på extern faktura, d.v.s. tas upp
som materiel och tjänster i kommunens budget.
Hemvärnsföreningar
Kommunens bidrag skall ge de lokala hemvärnsföreningar förutsättningar att kunna behålla sina
föreningslokaler som bedöms vara en förutsättning för en fortsatt god lokal förankring av
försvarsverksamheten. Bidraget till hemvärnets lokalkostnader samt det samlade
verksamhetsbidraget beräknas uppgå till 235 tkr.
57 Näringsliv
Intäkt
Kostnad
Resultat

Bokslut 2010 Budget 2011
1 883
1 840
-245
-245
1 638
1 595

Prognos 2011
1 840
-265
1 575

Budget 2012
1 900
-265
1 635

Målet är återhållsamhet av nya upplåtelser med tomträtter avseende industri. Detta innebär en i
stort sett fortsatt oförändrad omfattning av tomträttsverksamheten. Nettoinkomst beräknas till

1,6 mnkr vilket är ungefär lika jämfört med föregående år. Markupplåtelserna avseende kiosker
ger en intäkt på 400 tkr. Försäljning av upplåten mark för Tavernan, vid rv27/41 Transåssjön
kan komma att ske under 2012.

58 Bostäder
Intäkt
Kostnad
Resultat

Bokslut 2010 Budget 2011
12 011
11 875
-1 822
-1 757
10 189
10 118

Prognos 2011
11 875
-1 661
10 214

Budget 2012
11 575
-1 661
9 914

Under 2011 såldes 82 tomträttsfastigheter. Nya upplåtelser av tomträtter sker bara i
undantagsfall. Målet är att även fortsättningsvis erbjuda tomträttsinnehavare att friköpa sina
tomträtter. Tomträttsavgälderna beräknas ge ett netto om ca 9,9 mnkr. Eftersom upplåtelser skett
löpande sker omprövningar av tomträttsavgälden kontinuerligt varje år. Intäkterna ökar vid
höjning av avgälderna men samtidigt när vi säljer minskar intäkterna. Den fortsatta försäljningen
av tomträtter kommer på sikt medföra att nettointäkterna minskar. Nya upplåtelser av tomträtter
avseende fritidsbebyggelse sker bara i undantagsfall. Målet är att även fortsättningsvis erbjuda
tomträttsinnehavare att friköpa sina tomträtter. Under 2011 valde 11 tomträttsinnehavare att
friköpa sina tomträttsfastigheter. Tomträttsavgälder och arrendeintäkter beräknas ge ett netto på
1,3 mnkr. Upplåtelse av koloniområdena vid Ramnalid, Trandared, Örestrand, Kulgrafs och
Almenäs beräknas ge 68 tkr netto.

79 Övrig vård och omsorg
Intäkt
Kostnad
Resultat

Bokslut 2010 Budget 2011
-1 312
-1 300
-1 312
-1 300

Prognos 2011
-1 300
-1 300

Budget 2012
-1 300
-1 300

FoU-Sjuhärad Välfärd är ett kompetenscentrum för forskning och utveckling inom
välfärdsområdet. FoU bedriver arbete kring behovsgrupperna;
- Äldre
- Funktionhindrade
- Människor med beroendeproblematik
- Barn och unga
- Familjer i utsatta livssituationer
- Socialekonomiskt utsatta grupper
Finansiering bygger på 13 kronor per kommuninvånare och år. För Borås Stads del ca 1,3 mkr
för år 2012.

Investeringar
Inköp och försäljning av fastigheter
För inköp av fastigheter budgeteras ett årligt belopp på 20,0 mnkr. Samtidigt beräknas fastigheter säljas för 25,0
mnkr under 2012.
Utbyggnad av industriområden
Utbyggnad av industriområden har budgeterats till ett belopp på 25,0 mnkr under år 2012.
Utbyggnad av nya bostadsområden
För utbyggnad av nya bostadsområden avsätts under år 2012 ett belopp på 15,0 mnkr.

Nämndbudget
Kommunstyrelsen
Kommungemensam
verksamhet

Innehållsförteckning
Ekonomiskt sammandrag
Allmän analys
Nämndens uppgift
Ekonomiska förutsättningar
Verksamhet 2012

Bilagor:

Ekonomiskt sammandrag
Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Kommunbidrag
Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

Bokslut
2010

Budget
2011

Prognos
2011

Budget
2012

45 133
-283 097
-237 964
239 100
1 136
-

45
-194 245
-194 200
194 200
-

45
-199 845
-199 800
194 200
-5 600
-

45
-103 945
-103 900
103 900
-

Allmän analys
Kommunstyrelsens ram Kommungemensam verksamhet kommer under 2012 att minska då
ägaransvaret för Västtrafik övergår till regionen. Det årliga bidraget till Åhagastiftelsen överförs
till Kulturnämnden.

Nämndens uppgift
Under den kommungemensamma verksamheten har de verksamheter samlats som inte har något
direkt samband med Kommunstyrelsens egna verksamheter, men som ändå ansvarsmässigt
budgeteras under Kommunstyrelsen.
I den kommungemensamma verksamheten ingår avgifter till Sveriges Kommuner och Landsting,
Sjuhärads kommunalförbund samt kommunens bidrag till Navet. Bidrag ges även då kommunen
har åtagit sig att svara för hyran för Stiftelsen PROTEKOs lokaler. Större poster i den
kommungemensamma verksamheten är kommunens avgift till Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund samt tillköp av kollektivtrafik för att höja ambitionsnivån för Västtrafik.

Ekonomiska förutsättningar
Av det ekonomiska sammandraget framgår att nettokostnaderna minskar med 90,3 mnkr under
2012 främst beroende på skatteväxling genom regionens övertagande av Västtrafik.

Verksamhet 2011
09 Övrig gemensam verksamhet
Intäkt
Kostnad
Resultat

Bokslut 2010 Budget 2011
34
45
-13 191
-14 054
-13 157
-14 009

Prognos 2011
45
-14 054
-14 009

Budget 2012
45
-14 222
-14 177

Här ingår avgifter till Sveriges Kommuner och Landsting som beräknas till 2 415 tkr, Sjuhärads
Kommunalförbunds avgift beräknas uppgå till 7 200 samt avgiften till Navet beräknas till 4 500
tkr. Nettokostnaden på 62 tkr för STIM´s kostnader budgeteras även här.
23 Näringslivsfrämjande åtgärder
Intäkt
Kostnad
Resultat

Bokslut 2010 Budget 2011
-1 767
-1 821
-1 767
-1 821

Prognos 2011
-1 821
-1 821

Budget 2012
-1 787
-1 787

Borås Stad har åtagit sig att svara för hyran för stiftelsen PROTEKO:s lokaler. Stiftelsen är ett
fristående resurscentrum för utbildning och rådgivning för företag inom tekoområdet och
närliggande branscher. Hyran beräknas 2012 till 1 787 tkr.
28 Räddningstjänst
Intäkt
Kostnad
Resultat

Bokslut 2010 Budget 2011
-64 589
-67 130
-64 589
-67 130

Prognos 2011
-67 130
-67 130

Budget 2012
-68 236
-68 236

Kommunerna Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn har bildat ett ett
räddningstjänstförbund, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, som skall svara för
räddningstjänsten inom området. Borås Stad har en fast andel på 49,8 % av förbundets kostnader
under de närmaste tre åren.

59 Kommunikationer
Intäkt
Kostnad
Resultat

Bokslut 2010 Budget 2011
-95 832
-110 400
-95 832
-110 400

Prognos 2011
-116 000
-116 000

Budget 2012
-19 700
-19 700

Västtrafik, som ansvarar för kollektivtrafiken i Borås, upphandlar denna genom olika
entreprenader. Fr.o.m 2012 tar regionen över ägaransvaret för Västtrafik genom en skatteväxling
och täcker genom ett aktieägartillskott skillnaden mellan Västtrafiks kostnader och intäkter.
Trafikutbudet följer trafikförsörjningsplanen. Genom aktieägaravtalet har kommunerna givits
tillfälle att genom tillköp höja ambitionsnivån för Västtrafik. För Borås del gäller detta gratis resor
för pensionärer under lågtrafik samt gratis kollektivtrafik för färdtjänstberättigade och enhetstaxa.
.
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BESLUTSFÖRSLAG

Deltagande i Earth Hour 2012
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen beslutar att Borås Stad ska delta i Earth Hour 2012.

2012-01-09

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-01-11

Annette Carlson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2011/KS0766
Handläggare: Stig Wallerman, tfn 7067
Datum/avdelningschef:

Programområde: 2

23 januari 2012

Kommunstyrelsen

Earth Hour
Earth Hour är en global manifestation i klimatfrågan. Denna kan innehålla olika
arrangemang, men sker främst genom att deltagarna släcker elektriskt ljus under
en timme.
Earth Hour startade i Australien 2007. Sverige har deltagit i fyra år. Under 2011
deltog 135 länder och kampanjen beräknas ha nått 1,8 miljarder människor. I
Sverige deltog varannan invånare, och över 70 procent av kommunerna.
Världsnaturfonden står bakom arrangemanget.
Det finns ett antal organisationer som kan ha liknande önskemål om deltagande
från kommunernas sida. Borås Stad bör vara restriktiv med detta. I Earth Hour
har Borås dock sedan 2010 valt att vara med.
Lämpliga objekt som Borås släckt vid tidigare deltagande är Rådhuset, Stadshuset,
Kulturhuset, Sven Eriksonsgymnasiet och Borås Arena.
Kommunstyrelsen anmodar Lokalförsörjningsnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden att släcka dessa och eventuella andra lämpliga objekt under 2012
års Earth Hour, som infaller 31 mars kl 20.30-21.30. Miljö- och konsumentnämnden får i uppdrag att samordna detta och eventuella andra engagemang samt
information kring Earth Hour 2012.
Kommunstyrelsen förutsätter att nämndernas insatser för Earth Hour ryms inom
givna budgetramar.
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att Borås Stad ska delta i Earth Hour 2012.

Världsnaturfonden WWF

Page 1 of 2

Om du inte kan läsa detta mail, klicka här

Bästa kommun,
Här kommer datumet ni har väntat på. Lördagen 31 mars kl 20.30 är det
dags att släcka staden för Earth Hour. Läs vår inbjudan och anmäl er
redan idag.

Earth Hour en symbol för miljöengagemang världen över
År 2011 deltog över 5.000 städer i 135 länder i Earth Hour. Det var nytt rekord i
vår ständigt växande manifestation. Ett rekord som gör att vi är världens i
särklass största miljömanifestation. Earth Hour har på bara några år blivit en
gemensam symbol för miljöengagemang över hela världen.

Sverige är ledande men utmanade
Sverige är ett av länderna med högst deltagande där 70% av kommunerna är
med. Samtidigt är vi ständigt utmanade att bli ännu bättre, precis som det ska
vara, av exempelvis Skottland där samtliga städer deltar. Därför siktar vi på att
få med oss ännu fler städer i år.

Sverige är ledande men utmanade
Tillsammans med er ser vi varje år till att människor firar de framsteg vi redan
gjort och tänder sitt engagemang på nytt inför det kommande året.

Hälften är med
Nästan alla svenskar vet idag vad Earth Hour är och enligt SIFO deltar varje år
över hälften i manifestationen. Fler än hälften av dessa rapporterar också att
Earth Hour inspirerar dem till fler miljöhandlingar än att släcka ljuset. Detta är en
kampanj värd att bygga vidare på mot nya höjder.

Vi hjälper er
Vår utvärdering visar att ni tycker att manifestationen är en hjälp för att
kommunicera kommunens klimatarbete. Det är vi särskilt glada för, eftersom det
förstås är en av anledningarna till att Earth Hour finns.

Vår plan är tre år
Vår plan är att fortsätta bygga Earth Hour tre år till, och fokusera på områden
som bilen, biffen och bostaden.
Så låt oss tillsammans inför 2012 utmana människor att gå bortom ett ögonblick
i tiden och göra förändringar på sikt.
Tillsammans gör vi skillnad. Låt oss fortsätta göra det så länge som det behövs.
Anmäl er på:

http://www.wwf.se/nyhetsbrev/wwf-nyhetsbrev/1416819-inbjudan-kommuner-del-1-...

2012-01-11

Världsnaturfonden WWF

Page 2 of 2

www.wwf.se/eh_kommuner_2012.

Detta nyhetsbrev kommer från Världsnaturfonden WWF. Om du inte längre vill ha elektronisk
återgivning kan du klicka här. Citera oss gärna, men ange källan!
Copyright © 2010 Världsnaturfonden WWF.
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BESLUTSFÖRSLAG

Marknadsföringssamarbete 2012
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen beslutar att för 100 000 kr träffa avtal med Dalsjöfors GoIF om marknadsföringssamarbete 2012
genom klubbens damlag.

2011-12-20

Ulf Olsson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-01-02

Annette Carlson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2011/KS0863
Handläggare: Marie Ingvarsson, tfn 7118
Datum/avdelningschef:

Programområde: 1

2012-01-23

Kommunstyrelsen

Marknadsföringssamarbete med Dalsjöfors GoIF:s damlag
Kommunstyrelsen föreslås besluta att träffa avtal med Dalsjöfors GoIF om att
marknadsföra Borås genom klubbens damlag 2012.
Borås Stad har riktlinjer för marknadsföringsavtal, som poängterar att avtalen ska
träffas på affärsmässiga grunder. Riktlinjerna säger också att ”i de fall avtalspartnern
är en idrottsklubb ska denna vara på minst nivån nationell elit”. Detta för bästa effekt
av marknadsföringen.
Riktlinjernas mening är att avtalet ska följa av att kommunen bedömer att vi kan få
mervärde av marknadsföringen. Det handlar om att väga in uppmärksamhetsvärde,
förväntad medial bevakning etc.
Dalsjöfors föll ur damallsvenskan 2011 och spelar 2012 i div I Södra. Det innebär
matcher med ett resavstånd av Malmö och Kalmar i söder, Karlstad och Eskilstuna i
norr. Klubben har som mål att vinna serien och direkt gå tillbaka till allsvenskan.
Laget återfinns 2012 alltså inte på den allra högsta nationella nivån. Ett avtal med
Dalsjöfors GoIF om marknadsföring genom klubbens damlag bedöms dock fylla ett
marknadssegment som inte täcks in av de övriga, liknande avtal Borås Stad har.
Värdet på de förmåner Borås Stad får i det föreslagna kontraktet har satts till 100 000
kr. Det är samma summa som klubben värderar sitt så kallade guldpaket i sina
sponsorsavtal till. Det kan också nämnas att Borås Stad hade ett liknande avtal med
Dalsjöfors GoIF under 2011, då laget spelade i allsvenskan. Kontraktssumman var då
160 000 kr.
De för Borås Stad viktigaste värdena i det föreslagna avtalet är namnet Borås på
klubbens matchställ samt att kunna använda spelare för marknadsföring eller för
aktiviteter t.ex. på en skola eller en fritidsgård.
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att för 100 000 kr träffa avtal med Dalsjöfors GoIF om
marknadsföringssamarbete 2012 genom klubbens damlag.

Avtal om marknadsföringssamarbete
Detta avtal har träffats mellan Dalsjöfors GoIF, nedan kallad klubben, och Borås Stad Kommunstyrelsen,
nedan kallad kommunen, i gemensamt syfte att marknadsföra Borås.
1. Avtalet avser klubbens damlag under säsongen 2012 och gäller 1 februari till 31 december 2012.
2. Laget spelar under säsongen i Söderettan.
Klubbens åtagande
3. Laget spelar under säsongen i en matchtröja där ordet Borås framstår tydligt på framsidan – placering
och storlek efter överenskommelse mellan parterna. Även på det uppvärmningsställ laget använder
inför match ska ordet Borås finnas.
4. Kommunen har rätt till en tydlig reklamskylt på klubbens hemmaarena. Skylten ska vara placerad så
den kan komma i bild vid eventuell tevesändning.
5. Kommunen har rätt till en annonsplats på en helsida i programmet för samtliga lagets hemmamatcher
under säsongen.
6. Kommunen har rätt att använda sig av spelare ur laget dels för aktiviteter eller fotografering i syfte att
marknadsföra Borås, dels för aktiviteter av betydelse för exempelvis kommunens ungdomsverksamhet. Detta kan ske vid upp till tre tillfällen under kontraktstiden.
7. Kommunen får 20 biljetter till varje hemmamatch för laget.
Kommunens åtagande
8. Kommunen betalar till klubben 100 000 kr. Pengarna betalas mot faktura från klubben.
9. Kommunen betalar efter överenskommelse eventuella kostnader för skyltar, vepor eller dekaler för
den egna exponeringen.
Övrigt
10. Avtalet förutsätter att klubben tar avstånd från droger och dopning. Om klubben brister i detta
förfaller halva kontraktssumman till återbetalning. Kommunen har rätt att avgöra om klubben brustit i
detta avseende.
11. Eventuell reklamskatt betalas av kommunen.
12. Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.
Borås den

Eleonore Tammermo
Dalsjöfors GoIF

Ulf Olsson
Kommunstyrelsen
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Svar på motion av Anders Österberg (S) om vegetarisk matdag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunens skolbespisningar ska servera helt vegetarisk mat en dag per vecka.
En vegetarisk matdag ska vara införd i alla skolbespisningar senast vid höstterminens start 2014.
Stadsdelsnämnden Väster får uppdraget att stödja nämnderna i arbetet med att införa vegetariskt alternativ i skolorna,
samt följa upp införande och omfattning av vegetariska alternativ.
Motionen tillstyrks

Lena Palmén

120110
Datum Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Annette Carlson

2012-01-11
Datum Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2009/KS0500
Programområde: 3
Handläggare: Eva Andreasson, tfn 35 32 20
Datum/avdelningschef: 2011-01-10, Ingegerd Eriksson
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2009/KS0500

Kommunfullmäktige

Svar på motion av Anders Österberg (S) om
vegetarisk matdag
Anders Österberg (S) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2009-08-20
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att
Borås Stads Kommunfullmäktige ger i uppdrag till de instanser det berör, att på
en utvald veckodag endast servera vegetarisk mat i kommunens skolbespisningar
Motionen har varit remitterad till Kommundelsnämnderna, Utbildningsnämnden
samt Ungdomsrådet.
Kommundelsnämnden Dalsjöfors, Viskafors och Göta tillstyrker.
Kommundelsnämnden Fristad tillstyrker till viss del. Övriga nämnder samt
Ungdomsrådet avstyrker. Sammanställning av inkomna remissvar, se bilaga.
Stadsdelsförvaltningen Väster har utrett möjligheten att införa vegetariskt
alternativ och vilka förutsättningar som krävs (bilaga.).
Förslaget från Borås Stads områdeschefer för kost och lokalvård är att införa ett
vegetariskt alternativ på de enheter där det redan idag finns förutsättningar,
vilket kan ske direkt. På enheter där det inte finns möjlighet kan man istället öka
antalet tillfällen på matsedeln då det serveras en vegetarisk huvudrätt.
Målsättningen kan vara att införa ett dagligt vegetariskt alternativ på samtliga
skolor men att då införa det successivt utifrån förutsättningar.
I det politiska handlingsprogrammet för 2012 anges att andelen KRAV- märkt
och ekologisk mat i kommunens verksamheter ska öka, vilket ligger väl i linje
med motionens inriktning.
Kommunstyrelsen menar att en ökad tillgång på ekologiska råvaror ger
förutsättningar för att ytterligare höja kvaliteten på den mat som serveras. Det är
också viktigt att säsongsanpassade råvaror används i så stor utsträckning som
möjligt för att minska påverkan på miljön och använda tillgängliga medel på ett
bra sätt.
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2009/KS0500

Kommunstyrelsen föreslår att det ska finnas ett dagligt vegetariskt alternativ på
alla skolenheter efterhand som det finns förutsättningar för att införa det.
I avvaktan på detta föreslås att helt vegetarisk mat serveras en dag per vecka och
att det genomförs så snart som det finns förutsättningar på skolorna.
En vegetarisk matdag ska vara införd i alla skolbespisningar senast vid
höstterminens start 2014.
Stadsdelsnämnden Väster är ansvarig för kommungemensamma frågor om kost.
Nämnden får uppdraget att stödja övriga nämnder i arbetet med att införa
vegetariskt alternativ i skolorna, samt följa upp införande och omfattning av
vegetariska alternativ.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunens skolbespisningar ska servera helt vegetarisk mat en dag per vecka.
En vegetarisk matdag ska vara införd i alla skolbespisningar senast vid höstterminens start
2014.
Stadsdelsnämnden Väster får uppdraget att stödja nämnderna i arbetet med att införa
vegetariskt alternativ i skolorna, samt följa upp införande och omfattning av vegetariska
alternativ.
Motionen tillstyrks
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef
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Motion: Vegetarisk matdag
Nämndernas och Ungdomsrådets beslut
KDN Brämhult avstyrker. KDN Centrum avstyrker. KDN Dalsjöfors tillstyrker.
KDN Fristad tillstyrker till viss del då nämnden anser att vegetarisk mat kan
vara ett alternativ. KDN Göta tillstyrker. KDN Norrby avstyrker. KDN
Sandhult avstyrker. KDN Sjöbo avstyrker. KDN Trandared avstyrker. KDN
Viskafors tillstyrker. Utbildningsnämnden avstyrker. Ungdomsrådet avstyrker.
Nämndernas och Ungdomsrådets yttranden i sammanfattning
Brämhult kommundelsnämnd
Livsmedelsverkets rekommendationer medger inte att enbart vegetarisk mat
serveras.
Centrum kommundelsnämnd
Skolorna kan på egen initiativ erbjuda en vegetarisk maträtt som alternativ
maträtt vissa veckor.
Dalsjöfors kommundelsnämnd
Nämnden ställer sig positiv till förslaget om en lakto-ovo-vegetarisk matdag.
Fristad kommundelsnämnd
Fristads kommundel är positivt inställda till att ha en alternativrätt som är
vegetarisk en dag i veckan.
Göta kommundelsnämnd
Nämnden anser att det är av vikt att de som äter maten, eleverna, har möjlighet
att ha synpunkter på matsedelns utformning.
Göta kommundelsnämnd har redan idag en egen matsedel för skolan som
sträcker sig över åtta veckor i taget. I dagsläget genomförs varannan vecka en
vegetarisk matdag genom att vi serverar soppor som är vegetariska.
Nämnden har tidigare haft som förslag att införa vegetariska maträtter på Göta
kommundel för att bland annat minska växthuseffekten. När frågan diskuterats
med matrådet, som en länk i att stärka elevinflytandet, önskar de flesta barn och
ungdomar i kommundelens matråd maträtter som är baserade på kött.
För att på sikt kunna genomföra en vegetarisk matdag per vecka planeras ett
samarbete med resten av skolan för att sprida kunskap och förståelse om varför
vi serverar vegetarisk mat. Med elevernas kunskap och förståelse ser vi som
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möjligt att i förlängningen kunna genomföra en vegetarisk matdag som är väl
förankrad inom hela verksamheten.
Norrby kommundelsnämnd
Borås Stad har ett fokuserat miljöarbete med upprättade mål för vad Borås som
koncern ska göra för att minska påverkan på miljön.
Kommundelsnämnden anser att motionärens synpunkter ska omhändertas i
Borås Stads miljöarbete och eventuellt arbetas in i Borås Stads miljömål.
Nämnden avstyrker därför motionen.
Sandhult kommundelsnämnd
Borås Stad har ett fokuserat miljöarbete med upprättade mål för vad Borås som
koncern ska göra för att minska påverkan på miljön.
Kommundelsnämnden anser att motionärens synpunkter ska omhändertas i
Borås Stads miljöarbete och eventuellt arbetas in i Borås Stads miljömål.
Nämnden avstyrker därför motionen.
Sjöbo kommundelsnämnd
Nämnden arbetar aktivt med kvaliteten på skolmaten och värdesätter elevernas
inflytande. Eleverna kan lämna synpunkter och förbättringsförslag som vi
strävar efter att ta hänsyn till. Det finns också önskeveckor där eleverna får
bestämma vilka maträtter som skall serveras. Om man inför en vegetarisk
matdag begränsar det elevernas inflytande.
Mot bakgrund av ovanstående avstyrker kommundelsnämnden Sjöbo motionen.
Trandared kommundelsnämnd
Nämnden menar att det både finns positiva och negativa påverkansfaktorer i att
servera vegetarisk mat en gång i veckan, men att det är bättre att förslaget testas
som projekt utifrån frivillighet och att detta utvärderas innan det blir tvingande.
Viskafors kommundelsnämnd
Nämnden har redan sedan tidigare fattat beslut om att införa en vegetarisk
skolmatdag i veckan vid skolorna i Viskafors kommundel. Det är mycket
angeläget att poängtera vikten av en ”mjuk” övergång till vegetarisk mat och
samtidigt arbeta aktivt med recepturen för att kunna servera populära
vegetariska rätter. En annan av framgångsfaktorerna vid införandet av en
vegetarisk skolmatdag är att skolans undervisning betonar den negativa
klimatpåverkan som en ökande köttkonsumtion i den rika delen av världen
medför.
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Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden avstyrker motionen med följande motivering.
I gymnasieskolan finns redan i dag ett väl utvecklat miljötänkande. I
undervisningen och i olika samrådsforum behandlas frågor som rör såväl
närmiljö som miljöaspekter i ett större perspektiv.
Ungdomsrådet
Ungdomsrådet avstyrker motionen även om de tycker att vi skulle kunna offra
oss för miljön en dag.

1 (11)
2011-08-29

Dnr.

Vegetarisk mat
Inför behandling i KS och KF avseende motion om vegetarisk matdag i skolan vill
Lena Palmén att det utreds vilka förutsättningar som krävs för att servera
vegetarisk mat i skolan. Ambitionen är att erbjuda ett vegetariskt alternativ varje
dag.
En stor del av skolornas tillagningskök har redan idag möjlighet att servera två
rätter och i de fallen borde ett vegetariskt alternativ inte innebära några problem.
För att kunna servera ett vegetariskt alternativ på samtliga enheter skulle det
eventuellt behövas köpas in en extra varmhållningsdiskar. Det kan också finnas
behov av större utrymmen i matsalen i de fall det redan i dag är trångt.
För att kunna erbjuda vegetarisk mat som både är aptitlig, näringsriktig och
uppskattas av barnen är det viktigt att kökspersonalen får utbildning och
handledning i ämnet. Detta kan ske på olika sätt och behöver inte innebära stora
kostnader.
En viktigt del i införandet av mer vegetarisk mat är kommunikation och
informationen kring sambandet mellan mat och miljö samt vad en ökad/minskad
köttkonsumtion har för klimatpåverkan. För att nå framgång i det arbetet måste
kostverksamheten och skolverksamheten samverka.
Förslaget från Borås Stads områdeschefer för kost och lokalvård är att införa ett
vegetariskt alternativ på de enheter där det redan idag finns förutsättningar, vilket
kan ske direkt. På de enheter där det inte finns möjlighet kan man istället öka
antalet tillfällen på matsedeln då det serveras en vegetarisk huvudrätt.
Målsättningen kan vara att införa ett dagligt vegetariskt alternativ på samtliga
skolor men att då införa det successivt utifrån förutsättningar.
Bra att veta: Kostverksamheterna i Borås Stad har börjat arbeta utifrån en metod
för att möjliggöra en högre andel ekologiska inköp. Det är ett koncept som kallas
S:M:A:R:T och innebär Större andel vegetabilier, Mindre andel tomma kalorier,
Andelen ekologiskt ökar, Rätt kött och grönsaker och Transportsnålt.
STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER
Pernilla Landström
Områdeschef Kost och Lokalvård
Tfn 033-358308 mobil 0704558308

Motion: Vegetarisk matdag
De flesta är idag medvetna om klimatförändringarna och hur de faktiskt hotar hela vår
civilisations överlevnad.
Samhällsdebatten har hittills fokuserats främst på koldioxidutsläpp från våra industrier och
från trafiken. Det är bra – utsläppen måste minska i alla samhällssektorer.
Däremot missar man uppemot 18 % av alla växthusgasutsläpp om man enbart pratar om
fabriker och bilar. Världens köttkonsumtion genererar nämligen nästan en femtedel av vår
klimatpåverkan och vi i den rika västvärlden står för det allra mesta av detta.
Bland annat av den anledningen föreslår jag därför att Borås Stad en dag i veckan i
fortsättningen enbart ska servera vegetarisk kost i sina skolbespisningar. Men självklart skall
detta inte innebära att kvalitén på maten sänks.
Ska vi klara klimatutmaningen måste vi ändra vårt beteende – och vad är en bättre plats att
börja den förändringen på än i den lokala demokratin?
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag
ATT

Borås Stads kommunfullmäktige ger i uppdrag till de instanser det berör, att på
en utvald veckodag endast servera vegetarisk mat i kommunens
skolbespisningar

Anders Österberg (S)
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Motion - En väg in för barn med särskilda behov
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
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Kommunfullmäktige

Motion - En väg in för barn med särskilda behov
Lena Palmén (S) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2010-09-23 lämnat
in rubricerad motion.
I motionen föreslås att en tjänst liknande äldreguiden inrättas för personer med
funktionsnedsättning och till föräldrar och andra närstående med barn i skolan.
Denna tjänst skulle hänvisa till rätt person, boka tid med ansvarig person, vilket
regelverk som gäller, vilka rättigheter elever har till särskilt stöd m.m.
Motionen har varit remitterad till Kommundelsnämnderna, Utbildningsnämnden
samt Ungdomsrådet.
Kommundelsnämnderna Brämhult, Centrum, Dalsjöfors, Fristad, Sandhult
Sjöbo och Trandared avstyrker. Kommundelsnämnden Norrby avstyrker med
hänvisning till att behovet av föreslagen vägledningsfunktion behöver utredas
vidare
Kommundelsnämnderna Göta och Viskafors tillstyrker. Socialnämnden
tillstyrker men anser utredning och utformning av förbättrad service ingår i de
nya förvaltningarnas uppdrag. Utbildningsnämnden tillstyrker. Ungdomsrådet
tillstyrker.
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil.
Stadsdelsnämnden Öster har i budget 2011 fått uppdraget att utreda träffpunkter
för äldre och anhörigcentral. I budget 2012 för Sociala omsorgsnämnden, anges
att nämnden, för att förbättra tillgängligheten för brukare, anhöriga och andra
intressenter, bör arbeta med någon form av hjälp att informera och hänvisa olika
frågeställningar till rätt person inom kommunens organisation.
Nämnderna avser att samverka om uppdragen och se över möjligheten att skapa
en träffpunkt/anhörigcentral som vänder sig till alla oavsett ålder. En
arbetsgrupp med representanter från stadsdelsförvaltningarna, sociala
omsorgsförvaltningen samt från lokalförsörjningsförvaltningen och
kommungemensam äldreomsorg har bildats. Arbetsgruppen kommer att ta fram
underlag för kostnader samt förslag till hur verksamheten ska kunna organiseras.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
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Ingegerd Eriksson
Enhetschef
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Motion- En väg in för barn med särskilda behov

I Borås Stad finns en tjänst som heter äldreguiden. Tjänsten
är en gratis telefontjänst för äldre, närstående eller för
personer som är intresserade av vård, omsorgen och servicen i
Borås Stad. Detta är en mycket bra service då man som
medborgare i behov av hjälp kan få det utan att behöva ringa
runt i vår stora organisation.
Behovet av en liknande service finns inom
funktionshinderverksamheten och i skolan när elever har
särskilda behov. Efter samtal med ett antal föräldrar så har
det blivit väldigt tydligt hur svårt det kan vara att hamna
rätt. Många samtal och mycket tid läggs på att hitta rätt

personer. Det är dessutom ofta föräldrar som måste ringa på
sin arbetstid.
Jag föreslår att en liknande guide inrättas för personer med
funktionsnedsättning och till föräldrar och andra närstående
med barn i skolan. Denna tjänst skulle hänvisa till rätt
person, boka tid med ansvarig person, vilket regelverk som
gäller, vilka rättigheter elever har till särskilt stöd m.m.

Jag yrkar på att kommunfullmäktige bifaller motionen och
inrättar en tjänst enligt andan i motionen

Lena Palmén (S)
den 31/8-2010

------------------------------------------------Lena Palmén
kommunalråd
Borås Stad
tfn:0768-887023

Borås
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Motion - En väg in för barn med särskilda behov
Beslut
KDN Brämhult avstyrker. KDN Centrum avstyrker. KDN Dalsjöfors avstyrker.
KDN Fristad avstyrker. KDN Göta tillstyrker. KDN Norrby avstyrker med
hänvisning till att behovet av föreslagen vägledningsfunktion behöver utredas
vidare. KDN Sandhult avstyrker. KDN Sjöbo avstyrker. KDN Trandared
avstyrker. KDN Viskafors tillstyrker. Socialnämnden tillstyrker men anser
utredning och utformning av förbättrad service ingår i de nya förvaltningarnas
uppdrag. Utbildningsnämnden tillstyrker. Ungdomsrådet tillstyrker.
Yttranden i sammanfattning
Brämhult kommundelsnämnd
Motionen förslår en central tjänst som motsvarar äldreguiden. Tjänsten är en gratis
telefontjänst för äldre, närstående eller för personer som är intresserade av vård,
omsorg och service i Borås Stad. Kommundelsnämnden i Brämhult avstyrker
motionen.
Centrum kommundelsnämnd
Kommundelsnämnd centrum har förståelse för problemet och ser att det är viktigt
att föräldrar till barn med funktionsnedsättning får en god service och en tydlig
vägledning. Därför är det viktigt att problemet kartläggs och genom en allsidig
belysning i syfte att identifiera:
Hur omfattande problemet är? I vilka frågor/behov svårigheterna uppstår? Vilka
kontakter är det som är svåra eller otydliga! Hur kan problemen elimineras?
Resultatet av denna kartläggning bör sedan ligga till grund för ett beslut om
lämplig åtgärd. Det är svårt att på förhand säga att problemet löses genom
inrättandet av en tjänst.
Dalsjöfors kommundelsnämnd
Kommundelsnämnden Dalsjöfors håller med om att det är viktigt att medborgare
som behöver hjälp får bra service på ett bra sätt.
Däremot är nämnden mycket tveksam till att, utan mer beslutsunderlag än det som
beskrivs i motionen, tillsätta en särskild tjänst. Hur stort är det här problemet? Vad
är det i nuvarande system som inte fungerar? Om man ska överväga att utöka
organisationen med en särskild tjänst måste det finnas en djupare utredning.
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I samband med uppbyggnaden av Borås Stads nya organisation, med bland annat
de tre stadsdelarna med sina medborgarkontor, ska också den här typen av frågor
hanteras ur ett medborgarperspektiv.
Fristad kommundelsnämnd
Kommundelsnämnden Fristad har förståelse för problemet och ser att det är
viktigt att föräldrar till barn med funktionsnedsättning får en god service och en
tydlig vägledning. Därför är det viktigt att problemet kartläggs och genom en
allsidig belysning i syfte att identifiera: Hur omfattande problemet är? I vilka
frågor/behov svårigheterna uppstår? Vilka kontakter är det som är svåra eller
otydliga! Hur kan problemen elimineras?
Resultatet av denna kartläggning bör sedan ligga till grund för ett beslut om
lämplig åtgärd. Det är svårt att på förhand säga att problemet löses genom
inrättandet av en tjänst.
Göta kommundelsnämnd
Nämnden tillstyrker förslaget i motionen - En väg in för elever med särskilda
behov. Förslaget medför att elever och föräldrar kan få hjälp med att på ett enkelt
sätt komma i kontakt med personal inom förskola och skola som har som arbetsuppgift att stödja barn/ungdomar. Dock bör omfattning och placering av tjänsten
ytterligare utredas.
Norrby kommundelsnämnd
Att medborgarna upplever myndigheter, oavsett huvudman, som lättillgängliga är
en viktig förtroendefråga och därför är motionärens avsikt behjärtansvärd.
Att de allra flesta barn och ungdomar, med eller utan funktionsnedsättningar eller
särskilda behov, är inskriva i förskola, särskola eller grundskola betyder att det
redan idag finns en naturlig kontakt och samtalspartner för anhöriga genom rektor
eller personal på den enhet där barnet är placerat. Förhoppningsvis har rektor eller
personal den kunskap som behövs för att kunna ge svar på frågor och vägleda
anhöriga till rätt instanser. Med tanke på detta är det svårt att bilda sig en
uppfattning om hur behovet av en ”guide” egentligen ser ut utan att frågan utreds
djupare.
Om många medborgare upplever att det är svårt att hitta rätt, svårt att få svar på
frågor och svårt att få vägledning kan det bero på att en funktion motsvarande den
motionären åsyftar saknas eller att det finns brister inom nuvarande system och
som kan rättas till inom systemet.
Med hänvisning till ovanstående avstyrks motionen med motiveringen att behovet
av en särskild vägledningsfunktion (guide) behöver utredas vidare.
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Sandhult kommundelsnämnd
Kommundelsnämnden Sandhult håller med om att det är viktigt att medborgare
som behöver hjälp får bra service på ett smidigt sätt.
Däremot är nämnden mycket tveksam till att, utan mer beslutsunderlag än det som
beskrivs i motionen, tillsätta en särskild tjänst. Hur stort är det här problemet? Vad
är det i nuvarande system som inte fungerar? Om man ska överväga att utöka
organisationen med en särskild tjänst måste det finnas en djupare utredning.
Det är inte alls säkert att bästa lösningen för att rätta till eventuella problem är att
inrätta en särskild tjänst som föreslås i motionen.
I samband med uppbyggnaden av Borås Stads nya organisation, med bland annat
de tre stadsdelarna med sina medborgarkontor, ska också den här typen av frågor
hanteras ur ett medborgarperspektiv.
Sjöbo kommundelsnämnd
Kommundelsnämnden Sjöbo håller med om att det är viktigt att medborgare som
behöver hjälp får bra service på ett smidigt sätt.
Däremot är nämnden mycket tveksam till att, utan mer beslutsunderlag än det som
beskrivs i motionen, tillsätta en särskild tjänst. Om man ska överväga att utöka
organisationen med en särskild tjänst måste det finnas en djupare utredning.
I samband med uppbyggnaden av Borås Stads nya organisation, med bland annat
de tre stadsdelarna med sina medborgarkontor, ska också den här typen av frågor
hanteras ur ett medborgarperspektiv. Mot bakgrund av detta anser kommundelsnämnden att det är bättre att invänta medborgarkontorens utformning och först
därefter ta ställning till förslaget om en särskild tjänst.
Trandared kommundelsnämnd
Kommundelsnämnden Trandared instämmer i att det är viktigt att medborgare i
behov av hjälp och vägledning, i ärenden som gäller barn i behov av särskilt stöd,
får denna service på ett smidigt sätt.
Dock bör omfattning och placering av tjänsten ytterligare utredas.
Viskafors kommundelsnämnd
Kommundelsnämnden Viskafors delar motionärens uppfattning att det ska vara
lätt för föräldrar/anhöriga att få tag i rätt person eller enhet i den kommunala
organisationen, inte minst viktigt i ärenden kring barn och elever med funktionshinder m.m. Tillsättningen av en tjänst anser dock nämnden behöver utredas för
att organisatoriskt hamna rätt i samband med införandet av stadsdelsnämnder.
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Socialnämnden
Borås Stad genomför 2011 en omorganisation och den syftar bland annat till att ge
en bättre service till medborgarna. Det är betydelsefullt att den nya organisationen
har en bra och lättillgänglig information till medborgarna i olika frågor. Det bör
vara en aktuell fråga för alla förvaltningar. Det finns därför behov av bra information på Borås Stads hemsida, samt att växeln har uppdaterad korrekt information
med kontaktpersoner i alla verksamheter. Dessutom finns i stadsdelarna en form
av medborgarkontor genom verksamheterna Framtid Sjöbo, Mötesplats Norrby
och Vi-Hässleholmen.
Nämnden ser positivt på att förbättra servicen för personer med funktionsnedsättning och till föräldrar och andra närstående med barn i skolan. Hur det ska utformas bör hanteras i den nya organisationen, då det ingår i arbetet med uppbyggnad
av verksamheten.
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden tillstyrker motionen En väg in för barn med särskilda behov i
sak, men lämnar avvikande synpunkt när det gäller tillskapandet av en särskild
telefontjänst.
Utbildningsnämnden anser att det på Borås Stads hemsida ska finnas information
till elev och föräldrar om rätten till stöd. Genom att skapa en portal under
Utbildningsförvaltningen med länkar till de styrdokument som reglerar området
elever i behov av stöd i de frivilliga skolformerna kan informationsbehovet
tillgodoses.
Utbildningsnämnden anser däremot inte att det ska skapas en särskild telefontjänst
motsvarande den som finns för äldreomsorgen. I allmänna skolfrågor kan elev och
föräldrar alltid vända sig till Utbildningskontoret. När det gäller enskilda elevfrågor
hanteras dessa på respektive skolenhet av rektor, i enlighet med det särskilda
ansvar och befogenheter som föreskrivs för rektor i statlig delegation.
Ungdomsrådet
Ungdomsrådet anser att detta är en bra motion. En god service ska ges till alla i
staden och framförallt till dem som har barn med funktionshinder. Ungdomarna
tror också, likt motionären, att ett sådant behov finns.
Ungdomsrådet beslutar att tillstyrka motionen - En väg in för barn med särskilda
behov.
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Motion: ”Bra Kompis riktat även till äldre elever - för ett
starkare värdegrundsarbete!”
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalls.
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Kommunfullmäktige

Motion: ”Bra Kompis riktat även till äldre elever för ett starkare värdegrundsarbete!”
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Sara Degerman- Carlsson (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde
2011-03-29 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås:
- att Bra Kompis arbetet riktat till äldre elever återupptas
- att en styrgrupp bildas för Bra Kompis- arbetet och får i uppdrag att presentera en
utbildningsplan
- att Borås Stads ungdomsråd bjuds in att delta i planeringen
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna, Utbildningsnämnden och
Ungdomsrådet. Stadsdelsnämnderna och Utbildningsnämnden tillstyrker
motionen. Ungdomsrådet tillstyrker motionen med tillägg att arbetet inte skall se
ut som tidigare utan nya modeller ska tas fram samt att Ungdomsrådet önskar
ingå i styrgruppen för arbetet.
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil. Remissvar i helhet finns
tillgängliga på Stadskansliet, Kvalitet och utveckling.
I Borås Stad bedrivs värdegrundsarbete på olika sätt och ett antal modeller har
tagits fram inom ramen för Bra Kompis och andra program. Som ett stöd i
arbetet mot ex. mobbing eller främlingsfientlighet har modeller som stödjer
skolornas arbete tagits fram och samlats i en verktygslåda.
Utvecklingsplanen för förskolan och skolan 2011 lyfter fram värdegrundsarbetet
som ett utvecklingsområde, bland annat vill man utveckla skolornas planer mot
diskriminering och kränkande behandling samt organisera erfarenhetsutbyte
kring värdegrundsfrågor. I gymnasieskolan ingår värdegrundsfrågor som en
integrerad del i kunskapsuppdraget.
Stadsdelsnämnden Väster samt Ungdomsrådet beskriver i sina svar Bra Kompis
arbetet i form av resor till Auschwitz som elever på högstadiet har fått delta på.
Ovanstående nämnder framhåller i sina svar särskilt vikten av att säkra en bättre
spridning av upplevelserna och den information eleverna får med sig från
resorna till Auschwitz. Övriga nämnder talar i sina svar om värdegrundsarbete i
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vidare mening och ställer sig positiva till att återuppta arbetet mot de äldre
eleverna.
I nämndernas svar framgår tydligt att värdegrundsarbetet mot de äldre eleverna
bör återupptas och stärkas. Utifrån nämndernas svar kan antas att med äldre
elever avses elever i grundskolans år 7-9 samt gymnasieelever. Det är viktigt att
hitta modeller för arbetet som ökar spridningen för värdegrundsarbetet till alla
barn och elever. I nämndernas svar framhålls vikten av samverkan mellan olika
aktörer för att säkra ett bra värdegrundsarbete. För att hitta modeller som säkrar
spridningen bör samverkan ske med aktörer som exempelvis Ungdomsrådet,
Föräldraföreningar,
Idrottsföreningar
samt
andra
intresseoch
frivilligorganisationer.
Kommunstyrelsen anser att det är viktigt att värdegrundsarbete bedrivs i Borås
Stad. En arena där värdegrundsarbetet blir av särskilt vikt är skolan, där finns alla
barn och ungdomar. Värdegrundsarbetet ska vara ett levande förhållningssätt i
varje möte mellan människor och ska omfatta alla barn och unga.
Utifrån ovanstående remissyttranden föreslås att värdegrundsarbetet för de äldre
eleverna återupptas. Stadsdelsnämnden Norr får i uppdrag att tillsätta en
gemensam arbetsgrupp vars syfte blir att ta fram direktiv för värdegrundsarbete
riktat till äldre elever, där Bra Kompis arbetet är en del. Arbetet skall ske i
samverkan med andra aktörer, Ungdomsrådet är en av dessa och bör vara en del
av arbetsgruppen. Nämnden ansvarar även för uppföljning av arbetet.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalls
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef

REMISSAMMANSTÄLLNING
2011-01-23
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Kvalitet och utveckling
Sakiba Ekic
Tfn. 033-35 82 02

Nämndernas och bolagens yttranden i
sammanfattning
(Nämndernas yttrande i helhet finns tillgängligt på Stadskansliet, Kvalitet och
utveckling)

Stadsdelsnämnden Norr
SDN Norr anser att alla insatser som motverkar främlingsfientlighet och rasism är
positiva och men att det är viktigt att arbetet sker i samverkan med andra aktörer.
Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Väster delar motionärens uppfattning om att
värdegrundsarbetet med de äldre eleverna måste stärkas. För att uppnå
målet att motverka främlingsfientlighet är det viktigt att säkra en bättre
spridning av de upplevelser och den information piloterna får med sig, om
resorna till Auschwitz ska återupptas.
Stadsdelsnämnden Öster
Sedan flera år tillbaka bedriver Borås Stad värdegrundsarbetet Bra Kompis inom
grundskolan. Att föra detta vidare till äldre elever ser motionärerna som viktigt i ett
långsiktigt värdegrundsarbete. Att införa en styrgrupp samt att ungdomsrådet i
Borås är med blir garant för fortsatt arbete.
Utbildningsnämnden
För Utbildningsnämnden är det självklart att alla elever har rätt till goda kunskaper
och en god utbildning. Alla elever ska lyckas i skolan, oavsett bakgrund. Detta är
skolans viktigaste värdegrundsuppdrag.
I Borås Stad bedrivs ett värdegrundsarbete benämnd Bra Kompis. Tidigare riktade
sig arbetet även mot äldre elever. Enligt förslaget ska denna målgrupp åter
omfattas av värdegrundsarbetet. Motionärerna föreslår också att en särskild
styrgrupp för Bra kompis-arbetet ska bildas och få i uppdrag att ta fram en plan
samt att Borås Stads ungdomsråd inbjuds att delta i planeringen.
Utbildningsnämnden tillstyrker förslaget att Bra kompis-arbetet återupptas när det
gäller målgruppen äldre elever. Nämnden kommer att tillsätta en grupp som ska ta
fram en plan för värdegrundsarbetet inom nämndens verksamhetsområde.
Ungdomsrådet kommer att inbjuds att delta i detta arbete.
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Ungdomsrådet
Runtom i Borås Stad bedrivs värdegrundsarbete på olika sätt, en av modellerna
som används i värdegrundsarbetet är Bra Kompis. I motionen föreslås att Bra
Kompis arbetet återupptas för de äldre eleverna, att en styrgrupp bildas för Bra
Kompis arbetet och får i uppdrag att presentera en utbildningsplan samt att Borås
Stads Ungdomsråd bjuds in att delta i planeringen.
Ungdomsrådet anser det viktigt att barn och ungas tankar tas tillvara i beslut som
rör deras liv, inte bara för barn och unga är framtiden utan för att barn och unga är
experter på nutiden.
Ungdomsrådet är medvetna om att det pågår värdegrundsarbete runt om i
kommunen men saknar ett centralt dokument som kan vara vägledande och
stödjande för nämnderna i deras arbete. Ungdomsrådet anser att ett sådant
dokument bör beskriva ” vad ” värdegrundsarbetet i Borås Stad skall inbegripa, på
vilket sätt arbetet utformas, dvs. ” hur ” bör lämnas åt nämnderna att besluta. Det
bör vara upp till enskilda skolor/fritidsgårdar att besluta hur de vill arbeta för att
nå uppsatta mål.
Ungdomsrådet tillstyrker förslaget med tillägget att arbetet inte skall se ut som
tidigare utan att nya modeller skall tas fram samt att Ungdomsrådet önskar ingå i
styrgruppen för arbetet, inte enbart planeringen.
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MOTION

Bra Kompis riktat även till äldre elever - för ett starkare värdegrundsarbete!
I Borås Stad bedrivs ett Bra Kompis-arbete. Tidigare innehöll värdegrundsarbetet även en del som
riktade sig till äldre elever. Arbetet utgick från Förintelsen, nazistisk och nynazistisk människosyn etc.
Dessa utgångspunkter och att överblicka tidsdimensionerna – det förflutna, nuet och framtiden –
skapade insikt i nazismens gärningar och senare händelser i historien. Vi tänker bl a på folkmord i forna
Sovjetunionen, Kambodja och i f d Jugoslavien.
Arbetet innehöll värderingsövningar och diskussioner. Bland annat diskuterades offerrollen,
förövarperspektivet och åskådarrollen. Syftet med dessa diskussioner var att visa att det inte alltid är lätt
att ta ställning och göra kopplingar till dagens problem. Målet för hela arbetet var självklart att
motverka främlingsfientlighet och rasism.
Tanken var att eleverna sedan blev en resurs på gymnasiet, en sorts ambassadörer för mänskliga
rättigheter. Denna resurs skulle öka ju fler årskullar som började på gymnasiet.
I slutet av förra året publicerade Forum för Levande Historia sin attitydundersökning "Den
mångtydiga intoleransen". I undersökningen deltog 4 674 elever från 154 gymnasieskolor.
Resultaten var skrämmande. Cirka en femtedel av eleverna har en negativ attityd till judar,
muslimer, invandrare och homosexuella. Inställningen gentemot homosexuella har förbättrats sedan
den senaste undersökningen, medan attityder mot judar har försämrats.
Den undersökningen understryker att det är hög tid för Borås att återuppta Bra Kompis-arbetet riktat
till äldre elever. Självklart behöver det inte vara exakt som förut, även om konceptet var väl
utarbetat och visade sig fungera.
Vi yrkar
•
•
•

att Bra Kompis-arbetet riktat till äldre elever återupptas
att en styrgrupp bildas för Bra Kompis-arbetet och får i uppdrag att presentera en
utbildningsplan
att Borås Stads ungdomsråd bjuds in att delta i planeringen.

Borås 2011-03-29
Annette Carlson (M)

Morgan Hjalmarsson (FP)

Kerstin Hermansson (C)

Sara Degerman Carlsson (KD)
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NKI-brukarundersökningar 2011
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Nämnderna redovisar sina förbättringsåtgärder inom följande områden:
Högre svarsfrekvens
Information om syftet med brukarundersökningarna
Information till brukare
Inflytande och delaktighet
Rektors pedagogiska ledarskap
Mat och måltider (äldreomsorg)
Nämndernas redovisningar ska vara kommunstyrelsen tillhanda 30/6 2012
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Kvalitet och utveckling
Eva Andreasson
Tfn 35 32 20

NKI-brukarundersökningar 2011
Brukarundersökningar har genomförts under våren 2011. Undersökningarna har
genomförts inom förskola, grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg, individ- och
fritidsgårdar, bibliotek samt inom gator och vägar.
Nämnderna har gjort en analys av resultaten inom sina verksamhetsområden och
har lämnat rapport enligt bilaga.
Resultat
Kommunstyrelsen konstaterar att Borås Stad uppfyller målsättningen i
Kvalitetspolicyn inom flera områden. Brukarna upplever i stor utsträckning att de
får ett gott bemötande och att en stor del av den service och tjänster som erbjuds
håller en god kvalitet.
Nämnderna behöver arbeta vidare med analys och åtgärder för att förbättra inom
områdena information, inflytande och delaktighet, rektors förutsättningar för
ledarskapet samt mat och måltider inom äldreomsorgen.
Ytterligare ett förbättringsområde är information på alla nivåer om syftet med
brukarundersökningar samt uppföljning och återkoppling till brukarna för att få en
högre svarsfrekvens.
Förslag till beslut
Nämnderna redovisar sina förbättringsåtgärder inom följande områden:
Högre svarsfrekvens
Information om syftet med brukarundersökningarna
Information till brukare
Inflytande och delaktighet
Rektors pedagogiska ledarskap
Mat och måltider (äldreomsorg)
Nämndernas redovisningar ska vara Kommunstyrelsen tillhanda 30/6 2012
Kommunstyrelsen
Lena Palmén
Kommunalråd (S)
Ingegerd Eriksson
Enhetschef
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NKI-brukarundersökningar 2011
Bakgrund och syfte
I Borås Stads Kvalitetspolicy anges att Borås Stad ska utvecklas och erbjuda
service och tjänster efter medborgarnas behov. Den som har kontakt med
verksamheten ska få ett gott bemötande och känna sig delaktig i hur insatsen eller
tjänsten utformas.
Verksamheten ska drivas effektivt med god kvalitet och långsiktlig
resurshushållning. Resultaten av verksamheten ska visas på ett tydligt sätt, och
utvärdering ska ske för en ständig förbättring.
I Kvalitetspolicyn anges även att Kommunfullmäktige fastställer i budget årligen
vilka av följande kvalitetsfaktorer som ska följas upp. Under 2011 är Inflytande
och delaktighet –från boråsare/kunder/brukare en prioriterad kvalitetsfaktor.
I Borås Stads budget finns att antal mål som har betydelse för kvaliteten i det
verksamhetsutbud kommunen ska erbjuda. För att få en indikator på den totala
kvaliteten samlas resultat in från brukarundersökningar och relevant
verksamhetsstatistik.
Omfattning och innehåll
Brukarundersökningar har genomförts under våren 2011. Undersökningarna
genomförs i enkätform. Inom förskola, grundskola, gymnasieskola samt
äldreomsorg har samtliga brukare i målgruppen fått möjlighet att besvara enkäten.
Inom individ- och familjeomsorg har ungdomar i ålder 15-20 år fått möjlighet att
besvara enkäten. Inom fritidsgårdar och bibliotek har besökare erbjudits att svara.
Inom gator och vägar har enkäter skickats till 500 slumpmässigt valda boråsare.
Huvuddelen av enkäterna har kunnat besvaras på webben. De målgrupper som
inte antas ha tillgång till dator eller är datavana har fått möjlighet att besvara
enkäterna i pappersform.
Enkäten består av att antal fördjupade frågor samt tre standardiserade NKIindikatorer (frågor) som ligger till grund för måttet på totalkvaliteten.
Indikatorerna sammanfattas i ett nöjd kund- index, NKI.
De tre NKI- indikatorerna utgörs av frågor om:
•
•
•

Hur nöjd man är med verksamheten
Hur väl verksamheten uppfyller ens förväntningar
Hur verksamheten är jämfört med en ideal sådan
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Svaren räknas om till ett betyg på 100-gradig skala. Siffrorna har svarat alltså inte
procentsatser utan är ett betyg på verksamheten som ger en uppfattning om vad
brukarna tycker.
NKI 75-100 visar en mycket nöjd brukare
NKI 55-74 visar en nöjd brukare
NKI 40-54 är godkänt
NKI mindre än 40 räknas som inte godkänt.
För enheter med mindre än 7 svar redovisas inte något NKI- värde.
Grundskolans elevenkät saknar NKI- frågor varför resultat inte kan redovisas för
2011. I elevenkäten har Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: s, kvalitetsindikatorer använts. Indikatorerna består av 7 frågor om elevernas upplevelse av
trygghet samt lärares förhållningssätt och förväntningar. Redovisning sker i Öppna
Jämförelser 2012 vilket gör att kommunens resultat kan jämföras med andra
kommuner.
Nämnderna har gjort en analys av resultaten inom sina verksamhetsområden och
har lämnat rapport enligt bilaga.
Resultatet av brukarundersökningarna, kopplat relevant statistik, ger tillsammans
ett bra underlag för att identifiera förbättringsområden och vidta åtgärder på alla
nivåer inom Borås Stad.
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Övergripande analys
Jämförelse svarsfrekvens övergripande för Borås Stad
Verksamhet
Bibliotek
Fritidsgård
Fritidshem
Funktionsnedsättning
Förskola
Grundskola elever
Grundskola föräldrar
Gymnasieskola
Hemtjänst
Hemtjänst enskilda utförare
Individ- och familjeomsorg
Vård och omsorgsboende,
somatiskt. Brukare
Vård och omsorgsboende
demens. Anhöriga
Gator och vägar

2008 %
774 svar
357 svar
26
62
37
44

2009 %
1106 (1)
351 svar
21
72
31
45

2011 %
611 svar
411 svar
31

38
31
40
-48
23

23
62
65
-55
23

28
62
58

(4)

31
50

57

(5)

53

50

(4)
(5)

--

--

(2)

34
76
(3)

50

(1) Ett antal svar kom bort under transporten till inläsningen - oklart hur många). (2) Redovisning ej klar (3)
Resultat per 15/4. Det totala resultatet för gymnasieskolan blev 65 %. (4) Avser alla brukare. (5) 2011Avser
alla anhöriga inom vård- och omsorgsboende.

Jämförelse NKI övergripande för Borås Stad
Verksamhet
Bibliotek
Fritidsgård
Fritidshem
Funktionsnedsättning
Förskola
Grundskola elever
Grundskola föräldrar
Gymnasieskola
Hemtjänst
Hemtjänst enskilda utförare
Individ- och familjeomsorg
Vård och omsorgsboende,
somatiskt. Brukare
Vård och omsorgsboende
demens. Anhöriga
Gator och vägar

2008
87
77
72
74
79
59
61
69
74
70
72
68

(3)

2009
85
76
64
74
75
60
63
65
73
65
72

2011
84
85
67

(3)

68
61
77
77
62
78

(4)

65

()

77

(1)

75
(2)

43-67

(5)

(1) Redovisning ej klar. (2) NKI ingår inte. (3) Avser alla brukare. (4) Avser alla anhöriga inom vård- och
omsorgsboende. (5) NKI varierar mellan respektive område.
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Svarsfrekvens och NKI resultat
Svarsfrekvens
Svarsfrekvensen varierar mycket mellan olika målgrupper. Lägst svarsfrekvens har
föräldrar inom förskola, fritidshem och grundskola. Eleverna däremot, har en
förhållandevis hög svarsfrekvens, men den skulle kunna vara ännu högre eftersom
eleverna har möjlighet att besvara enkäten under skoltid.
Ett antal enheter har mycket låg andel svar vilket ger lägre tillförlitlighet och
användbarhet. En del enheter har inga svar alls. På de enheter där svarsfrekvensen
är hög har personalen varit aktiv med information till brukarna om nyttan av att
besvara enkäterna. Det är svårt att dra några slutsatser inom de områden och
enheter där underlaget är så litet att det inte är representativt för målgruppen.
Dock vet vi vad de brukare som har svarat tycker.
Tänkbara orsaker till låg svarsfrekvens kan vara brister i rutiner och information
till såväl personal som brukare om nyttan av att besvara enkäterna. Den personal
som arbetar närmast brukaren har en viktig roll i att förklara nyttan och att
återkoppla resultat och förbättringsåtgärder till brukarna. De behöver själva vara
väl förtrogna med syftet med enkäterna. Här vilar ett stort ansvar på chefer på alla
nivåer i att föra ut information om syftet med enkäterna till sina anställda.
Återkoppling behöver även ske på nämndnivå samt övergripande för Borås Stad så
att behov av åtgärder kan beaktas i övergripande verksamhetsplanering och
budgetarbete.
NKI- resultat
Alla verksamheter, med undantag av några delområden inom gator och vägar, har
ett NKI på 55 eller högre vilket innebär nöjda eller mycket nöjda brukare. Mest
nöjda brukare finns inom bibliotek och fritidsgårdar. Även på enhetsnivå är det ett
godkänt resultat, men det finns stor variation mellan enheterna.
Svarsfrekevens och NKI- resultat per enhet redovisas i bilaga.
Förbättringsåtgärder för att höja svarsfrekvensen
• Information internt i Borås Stad för att öka kunskap och förståelse för
vikten av att få en hög svarsfrekvens.
• Information om hur och vad resultatet ska användas till.
• Tydligare information till brukarna om vikten av att svara på enkäten.
• Tydlig återkoppling till brukarna av resultat och förbättringsåtgärder.
• Översyn av brukarundersökningarnas innehåll, utformning och
genomförande.
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Goda exempel
• Trandaredsgården har 81 % svarsfrekvens. Personalen har arbetat aktivt
med att uppmuntra föräldrarna att svara. De har bjudits in i verksamheten
och fått tillgång till dator och man har följt upp av att de svarat.
• Kerstinsgården har 95 % svarsfrekvens. Här har man arbetat aktivt för att
föräldrarna skall svara.
• Sanderödkroken 2 och Fagersro har en svarsfrekvens på 100 %

Resultatredovisning av de fördjupade frågorna
Styrkor
Personalens kompetens, bemötande och trygghet är styrkor som framhålls inom
de flesta områden. Elever i grund- och gymnasieskola ger lärares förväntningar och
undervisningens kvalitet ett gott betyg.
Svagheter
Inflytande och delaktighet samt information är områden som kan förbättras i alla
verksamheter. Inom äldreomsorgen får områdena mat och måltider samt
möjlighet att komma ut när man vill ett lägre betyg.
Inom grund- och gymnasieskola är rektors pedagogiska ledarskap ett område som
får ett lägre betyg.
Inom förskola, fritidshem, grundskola och till viss del inom äldreomsorgen har en
stor andel brukare och föräldrar/anhöriga svarat ”vet ej/ingen åsikt/ej aktuellt” på
en del frågor om verksamhetens innehåll och möjligheten till inflytande.
Det kan tolkas på flera sätt beroende på vilken verksamhet eller vilka brukare det
handlar om. Det kan vara brister i informationen till brukaren, frågan kanske inte
är viktig för brukaren eller så är frågan är inte aktuell för brukaren. För att få ett
bättre underlag för förbättringar behöver frågornas formulering ses över.
Skillnader män/kvinnor, flickor/pojkar
Det finns inte några betydande skillnader i hur män respektive kvinnor har svarat.
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Förbättringsområden för Borås Stad som helhet
Här följer exempel på hur brukarna svarat på några av de frågor som belyser
respektive förbättringsområde. Samtliga procenttal avser andel av dem som
besvarat enkäterna.
Information
20 % (kommunal utförare) och 18 % (enskild utförare) av brukarna inom
hemtjänsten har svarat att de är mindre nöjda med personalens information om
förändringar.
13 % av föräldrarna i grundskolan har svarat att de är mindre nöjda med den
information de får om barnens skolarbete.
21 % av eleverna i årskurs 7-9 har svarat att de inte vet tillräckligt mycket om vad
de ska kunna för att nå målen.
25 % av föräldrarna inom förskolan har svarat att de inte känner till innehållet i
förskolans läroplan i tillräckligt hög grad.
Inflytande och delaktighet
12 % av föräldrarna inom skolan har svarat att de är mindre nöjda med samarbetet
mellan hem och skola.
26 % av eleverna i åk 7-9 har svarat att de är mindre nöjda med hur lärarna tar
hänsyn till deras åsikter.
13 % av föräldrarna inom förskolan har svarat att de är mindre nöjda med hur
deras synpunkter tas tillvara i planering och genomförande av verksamheten.
Rektors pedagogiska ledarskap
32 % av föräldrarna i grundskolan har svarat att det endast märks i liten
utsträckning att rektor leder den pedagogiska verksamheten.
34 % av föräldrarna har svarat vet inte/ingen åsikt i frågan.
35 % av eleverna i gymnasieskolan har svarat att de är mindre nöjda med rektors
intresse för vad de lär sig.
17 % av eleverna har svarat vet ej/ingen åsikt i frågan.
Mat och måltider (äldreomsorg)
10 % av brukarna i somatiskt vård- och omsorgsboende och 12 % inom
kommunal hemtjänst har svarat att de är mindre nöjda med hur maten smakar.
11 % (kommunal utförare) och 19 % (enskild utförare) av brukarna inom
hemtjänst har svarat att de är mindre nöjda med möjligheten att få den mat de vill
ha vid måltiderna.

7 (7)
2012-01-23

2011/KS0483

Avd
Kvalitet och utveckling
Eva Andreasson
Tfn 353220

Resultat
Borås Stad uppfyller målsättningen i Kvalitetspolicyn inom flera områden.
Brukarna upplever i stor utsträckning att de får ett gott bemötande och att en stor
del av den service och tjänster som erbjuds håller en god kvalitet.
Nämnderna behöver arbeta vidare med analys och åtgärder för att förbättra inom
områdena information, inflytande och delaktighet, rektors förutsättningar för
ledarskapet samt mat och måltider inom äldreomsorgen.
Ytterligare ett förbättringsområde är information på alla nivåer om syftet med
brukarundersökningar samt uppföljning och återkoppling till brukarna för att få en
högre svarsfrekvens.
Utöver detta har nämnderna identifierat fler förbättringsområden och åtgärder
som redovisas i särskild bilaga.
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NKI-brukarundersökningar 2011
Sammanfattning av nämndernas analys och åtgärder
Samtliga berörda nämnder har gjort en analys av sitt eget resultat. Här följer en
sammanfattning av nämndernas analys och redovisade förbättringsåtgärder.

Stadsdelsnämnderna
Verksamhet: Bibliotek
Svarsfrekvens och NKI- resultat
Nämnd
Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Öster

Antal svar
158
189
111

NKI-index
89
81
85

Antalet svar per stadsdelsbibliotek varierar från 13 till 87
Analys av svarsfrekvens
Antalet svar är lågt i för hållande till antal besökare vid biblioteken. Information om
undersökningen, syfte och hur den kan användas behöver förbättras.
Bibliotekspersonalen behöver jobba mera aktivt med att ”sälja” frågeformuläret.
Resultatredovisning av de fördjupade frågorna
Styrkor
Personalens kompetens och att besökarna till övervägande delen anser sig väl bemötta.
De flesta är nöjda både med bibliotekets öppettider och med utbudet.
Även när det gäller biblioteken som helhet är det höga betyg.
Förbättringsområden
• Bibliotekens hemsidor
• Utbudet av DVD- filmer för hemlån.
• Utbudet av tidningar/tidskrifter
• Utökade öppettider.
Skillnader män/kvinnor, flickor/pojkar
Mer än dubbelt så många kvinnor som män har besvarat enkäten. Eftersom det i andra
undersökningar ha konstaterats att fler kvinnor än män besöker biblioteken så är detta
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en spegling av situationen. Det går inte att se några större skillnader mellan könen i
svaren.
Förbättringsåtgärder
• Arbeta på ett bättre sätt med att marknadsföra undersökningen, för att få ett
bättre underlag för analys.
• Arbeta med att marknadsföra verksamheten bättre, framförallt till manliga
invånare.
• Arbeta bättre med att föra ut bibliotekens digitala tjänster.
• Erbjuda media som brukarna efterfrågar.
• Förtydliga för låntagarna att specialtidskrifter enkelt kan beställas från
stadsbiblioteket som har ett större utbud.
• Förbättra öppettiderna.
Verksamhet: Förskola
Svarsfrekvens och NKI- resultat
Nämnd
Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Öster

Svar %
34
41
33

NKI-index
74
75
75

Svarsfrekvensen inom Stadsdelsnämndernas förskolor varierar mellan 14 och 81 %. I
Borås Stad är svarsfrekvensen 34 %.
Analys av svarsfrekvens
Det är en låg svarsfrekvens inom förskolan. Sex förskolor har inte tillräckligt antal svar
för att resultaten ska kunna redovisas.
Informationen till föräldrarna behöver bli tydligare, syftet och mål med
undersökningen förklaras. Föräldrarna kan erbjudas att svara i samband med
utvecklingssamtal eller föräldramöte.
Förskolan måste också ge återkoppling kring vad man fått fram så föräldrarna upplever
att man använder sig av informationen som framkommit Uppföljning kan ske på
föräldramöten, föräldraråd och man kan tillsammans analysera resultatet samt samtala
om hur verksamheten kan utvecklas.
En orsak till låg svarsfrekvens kan vara annan språktillhörighet. Enkäten bör utformas
på andra modersmål för att ge fler möjlighet att svara.

3 (18)
Datum

2011/KS0483

Avd
Kvalitet och utveckling
Eva Andreasson
Tfn 353220

Ett gott exempel är Trandaredsgården som har 81 % svarsfrekvens. Där har
personalen arbetat aktivt med att uppmuntra föräldrarna att svara. De har bjudits in i
verksamheten och fått tillgång till dator och man har följt upp av att de svarat.
Resultatredovisning av de fördjupande frågorna
Styrkor
Föräldrarna känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan. Många föräldrar
anser att förskolan skapar en god grund i det livslånga lärandet avseende
språkutveckling och att förskolan utvecklar barnens nyfikenhet och lust att lära genom
lek. När det gäller barns möjligheter att utveckla sina motoriska färdigheter och sin
förmåga att fungera enskilt och i grupp, så är de flesta föräldrar mycket nöjda med
förskolans arbete inom området.
Brukarna bedömer att förskolans personal har ett professionellt förhållningssätt till
föräldrar, barn och den verksamhet de representerar. De är bra på att berätta om
förskolans uppdrag och den verksamhet som bedrivs samtidigt som föräldrarna
regelbundet bjuds in till dialog om hur de ser på förskolan och dess utvecklingsarbete.
På de sammanfattande Nöjd Kund Index- frågorna ger föräldrarna ett högt betyg.
Förbättringsområden
• Barns möjlighet att lära känna sin egen och andras kulturer och traditioner.
• Barns och föräldrars inflytande.
• Information om förskolans uppdrag och det inre pedagogiska arbetet samt
tydliggöra barnens möjlighet till påverkan av verksamheten.
• Anpassning av lokaler
Skillnader män/kvinnor, flickor/pojkar
Enkäten har inte delats upp i män och kvinnor.
Förbättringsåtgärder
•
•
•
•

Erbjuda föräldrarna att svara på undersökningen i samband med
utvecklingssamtal.
Följa upp enkäten på föräldramöten, föräldraråd.
Skapa flera olika arenor för att påtala och synliggöra det inre pedagogiska
arbetet.
Skapa andra former än traditionella föräldramöten och föräldraråd för
samverkan.
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•
•
•

Använda ny teknik för att kunna skapa kontakter med föräldrar via andra
sociala medier.
Aktivt arbeta med att låta barns och föräldrars inflytande påverka
verksamheten.
Öka andelen förskollärare i verksamheten för att nå en bättre måluppfyllelse.

Verksamhet: Grundskola och fritidshem
Svarsfrekvens och NKI- resultat
Nämnd
Stadsdelsnämnden Norr- elever
Stadsdelsnämnden Väster- elever
Stadsdelsnämnden Öster- elever
Stadsdelsnämnden Norr- föräldrar
Stadsdelsnämnden Väster- föräldrar
Stadsdelsnämnden Öster- föräldrar
Stadsdelsnämnden Norr- fritidshem
Stadsdelsnämnden Väster- fritidshem
Stadsdelsnämnden Öster- fritidshem

Svar %
86
73
70
43
27
18
53
34
25

NKI-index
*
*
*
68
66
70
71
60
?

* Ej med i enkäten

Svarsfrekvensen inom Stadsdelsnämndernas skolor och fritidshem varierar stort.
Andelen svar är från inga svar alls och 100 % svar. Elevernas svarsfrekvens är generellt
högre än föräldrarnas.
I Borås Stad är svarsfrekvensen 76 % för elever i grundskola, 28 % för föräldrar i
grundskola och 31 % för föräldrar i fritidshem.
Analys av svarsfrekvens
Svarsfrekvensen för elever är hög, men då eleverna har möjlighet att fylla i enkäten på
respektive skola bör andelen svar vara ännu högre. Åtgärder för att få en högre
svarsfrekvens kan t ex tas upp som en fråga på arbetsplatsträff (APT) samt följas upp
av respektive rektor så att lärarna genomför undersökningen
För att få fler föräldrar att fylla i enkäten så kan man genomföra den i anslutning till ett
föräldramöte eller utvecklingssamtal. Påminnelser om enkäten skickas eventuellt för att
höja svarsfrekvensen. Många lärare skickar även information till föräldrar via mail,
eventuellt skulle svarsfrekvensen öka om skolan skickar en länk till enkäten i ett mail till
föräldrarna.
Då vi har ett flerspråkigt samhälle skulle det kunna öka svarsfrekvensen om enkäten
fanns på olika språk.
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Ett gott exempel är Kerstinsgården. Där är svarsfrekvensen 95 %. Här har man
arbetat aktivt för att föräldrarna skall svara.
Resultatredovisning av de fördjupade frågorna
Styrkor
Föräldrar Grundskola
Föräldrarna svarar att barnen är trygga i skolan samt att deras barn respekterar lärarna
och att lärarna respekterar barnen. De anser att det är lätt att prata med lärarna och att
lärarna förväntar sig att eleverna uppför sig väl.
Föräldrarna bedömer att skolan har ett gott bemötande och är öppen för dialog och
samarbete samt att lärarna har goda ämneskunskaper och att eleverna utvecklar goda
kunskaper i ämnena svenska och matematik.
Elever grundskola
Elever i årskurs 4-6 svarar att lärare och rektor förväntar sig att de gör sitt bästa. De
anser att lärarna är kunniga och att det är viktigt att behandla andra med respekt.
Elever i årskurs 7-9 svarar att de känner sig trygga i skolan och att de trivs på skolan.
Lärare förväntar sig att de skall nå målen i alla ämnen och att de jag gör sitt bästa.
Undervisningen är bra.
Trygghet och trivsel får ett högt värde och är också är grunden för att lyckas i
skolarbetet.
Föräldrar fritidshem
Föräldrarna svarar att det är tryggt att lämna sitt barn på fritidshemmet.
De känner sig välkomna att delta i fritidsverksamheten.
Personalens bemötande gentemot föräldrar får ett bra resultat.
Förbättringsområden
Grundskola
• Föräldrar har svarat ”vet ej” på frågor om undervisningen
• Föräldrarna känner inte till målen i de olika ämnena
• Föräldrarna får inte tillräcklig information om skolans arbete för att alla barn
ska vara trygga på skolan.
• Rektor kan bli tydligare mot föräldrarna i sin roll som pedagogisk ledare.
• Skolan kan bli bättre på att tydliggöra sitt arbete.
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•
•
•
•
•
•
•

Skolan kan bli bättre på att arbeta med elevernas studievanor och utveckla det
kritiska tänkandet hos eleverna.
Eleverna upplever inte att skolarbetet gör dem nyfikna på att lära sig mer
Eleverna anser att de inte får vara med och bestämma regler (årskurs 4-6) eller
hur de skall använda lektionstiden (årskurs 4-6 och årskurs 7-9).
Eleverna svarar att eleverna inte kommer i tid till lektionerna (årskurs-4-6 och
årskurs 7-9).
Eleverna i åk 7- anser att, inte bara de, utan även lärarna inte kommer i tid till
lektionerna.
Inflytandefrågorna bör förbättras
Rektors förutsättningar att vara pedagogisk ledare Inflytande och delaktighet.

Fritidshem
• Föräldrars påverkan på verksamheten.
• Kulturutbud och olika slags aktiviteter/idrottsaktiviteter
Skillnader män/kvinnor, flickor/pojkar
Idag finns ingen uppgift på om det är en flicka eller pojke som besvarar enkäten. Till
nästa undersökning bör man lägga till den punkten.
Förbättringsåtgärder
Grundskola
• Förbättra förutsättningarna för rektor att vara pedagogisk ledare.
• Strategi för inflytande och delaktighet från förskolan upp till åk 9.
• Lärare och rektorer på skolorna behöver få stöd och utbildning i hur de kan
utöka elevernas inflytande över lektionstiden och över skolans regler.
• BFL, bedömning för lärande, är ett sätt att få eleverna mer engagerade i sin
utbildning. Eleverna får mer kunskap om hur de kan påverka undervisningen.
• Fler datorer behövs till skolorna för att samtliga elever skall kunna nå målen
och att eleverna tycker att skolarbetet gör att de blir nyfikna på att lära sig mer.
• Elever och lärare skall komma i tid till lektionerna. Varje verksamhet ska
kontinuerlig ta upp frågan på klassråd och arbetsplatsträff.
• Översyn av brukarundersökningarnas innehåll, utformning och genomförande
för att öka svarsfrekvensen hos vårdnadshavarna.
Fritidshem
• Mer information till föräldrar om hur och vad de kan påverka.
• Informationen på skolornas hemsidor, folder med information om
fritidshemmens verksamhet tas fram och delas ut.
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•
•
•
•
•

Förslagslådor där föräldrar kan lämna tips och synpunkter.
Bjuda in föräldrarna att delta i verksamheten vid speciella tillfällen, som
exempelvis när barnen spelar teater, drop-in-kaffe och visning av barnens alster.
Uppmuntra spontana föräldrabesök.
Fritidshemmet ska finnas med i föräldraråd.
Fritidshemmet och skolan kan ha gemensamt föräldramöte eller så kan
fritidshemmet anordna eget.

Verksamhet: Fritidsgård
Svarsfrekvens och NKI- resultat
Nämnd
Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Öster

Antal svar
62
195
154

NKI-index
83
87
83

Svarsfrekvensen inom Stadsdelsnämndernas fritidsgårdar varierar mellan 1 och
76 svar per fritidsgård. Sammanlagt har 411 besökare besvarat enkäten.
Analys av antal svar
Antalet ungdomar som besvarar enkäten är lågt men har förbättrats sedan 2009
De som besvarat enkäten är endast de som besöker gården under de två veckor som
undersökningen sker. Svarsfrekvensen skiljer sig också åt mellan fritidsgårdarna. Detta
beror på flera olika faktorer, t.ex. hur besöksgrupperna ser ut och antal flickor i
verksamheten. Om personalen motiverar besökarna att fylla i enkäten skulle
svarsfrekvensen öka. Om fritidsgårdsfrågorna vävdes ihop med skolans undersökning
skulle svarsfrekvensen bli högre, och svaren mer representativa för alla ungdomar.
Resultatredovisning av de fördjupade frågorna
Styrkor
Fritidsgårdarna får höga betyg i undersökningen. Frågor som påverkar ett gott resultat
är att personalen har stor kännedom om ungdomarna, att de förstår sig på ungdomar
och att de tar ställning i viktiga frågor som jämställdhet m.m.
En annan orsak förklaring till det goda resultatet kan vara att besökarna söker sig till
fritidsgårdsverksamheten frivilligt samt att personalen är bra på att arbeta tillsammans
med dessa besökare.
Förbättringsområden
• Besökarnas påverkansmöjligheter
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•
•
•
•

Öka och bredda målgruppen.
Öppettidernas förläggning.
Ungdomarnas möjlighet till vuxenkontakt
Hur fritidsledarna agerar vid konflikter

Skillnader män/kvinnor, flickor/pojkar
Det är en betydligt fler pojkar än flickor som besvarat enkäten. Det är svårt att se några
klara skillnader i svaren mellan könen. Dock verkar det som att pojkarna är mer
representerade bland dem som besöker gården varje dag.
Förbättringsåtgärder
•
•
•
•
•
•
•

Arbeta för att utjämna skillnaderna i antal besökare per kön.
Särskilda satsningar på tjejaktiviteter och att attrahera nya grupper som av
tradition inte varit representerade i någon högre grad på gårdarna
Intensifiera arbetet med stormöten och gårdsråd.
Arbeta för att göra fler ungdomar delaktiga i gårdens beslut och
verksamhetsplanering.
Ungdomar från gårdsråden skall ingå i det lokala ungdomsrådet i stadsdelen.
Fritidsledare kommer röra sig mer i lokalerna för att på så sätt ha möjlighet att
agera vid konflikter
Arbeta aktivt med att få en högre svarsfrekvens.

För att förbättra säkerheten i uppföljningen av kvaliteten inom verksamheten har
Fritidsgårdsverksamheten i Borås Stad beslutat att gå med i KEKS ett nationellt
nätverk (Kvalitet och Kompetens i Samverkan). Detta kommer förhoppningsvis att
ge en samlad mer detaljerad statistik avseende besök och verksamhet men också ett
analysredskap för hur ungdomarna upplever trivsel, miljö, utbud, bemötande,
tillgänglighet och delaktighet.
Verksamhet: Individ- och familjeomsorg
Svarsfrekvens och NKI- resultat
Nämnd
Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Öster

Svar %
31*

NKI-index
62*

*Avser hela Borås Stad

Svarsfrekvensen för Borås Stad är 31 %. Motsvarande för 2009 var 55 %.
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Analys av svarsfrekvens
IFO Barn och familj har skickat ut enkäter till 103 ungdomar som har fyllt 15 men inte
21 år. Ungdomarna är placerade på ungdomsboende, externa och interna familjehem,
HVB- hem samt öppenvårdsverksamheterna Camp Neptun och Dialogcentrum. En
orsak till det låga antalet svar kan vara att ungdomarna inte vet eller förstår sambandet
med NKI och verksamheternas kvalitetsutveckling. Idag är svarsfrekvensen alltför låg
för generaliserbara slutsatser.
Förbättringsåtgärder
•
•

Gå igenom på vilket sätt som svarsfrekvensen kan höjas. Frågan som skall
besvaras är, hur attraheras ungdomar att svara, vilka metoder är ungdomarnas?
Kan frågorna besvaras via mobiltelefon, kan frågorna besvaras via dator?
Engagera personalen i verksamheten och fler sätt att svara på skulle kunna
uppmuntrar ungdomarna och öka svarsfrekvensen.

Verksamhet: Hemtjänst
Svarsfrekvens och NKI- resultat
Nämnd
Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Öster

Svar %
51
54
57

NKI-index
76
78
78

Svarsfrekvensen inom Stadsdelsnämndernas hemtjänstområden varierar mellan 27 och
90 %. I Borås Stad är svarsfrekvensen 58 %.
Analys av svarsfrekvens
Orsaker som kan ha påverkat svarsfrekvensen kan vara bristande information och
tydlighet kring syftet med enkäten. Enkäten vänder sig till personer i hög ålder och
många har funktionsnedsättningar såsom synnedsättning, nedsatt allmäntillstånd och
minnessvårigheter, därav kan svarsfrekvenserna bli relativt låg. Frågeformuläret är
omfattande med många frågor, det är svårt att fylla i formuläret, samt att en del frågor
är otydliga.
För att öka svarsfrekvensen bör informationen om att enkäten är anonym gå ut
tydligare till brukarna. Det behöver också tydliggöras att personalen kan vara behjälplig
med att skicka iväg enkäten då flera av brukarna har svårt att ta sig till postlåda. Man
bör fråga brukarna om de har skickat in enkätsvaret, påminna och tala om hur viktigt
det är att Borås Stad får reda på deras svar.
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Enkäten bör även göras enklare, minska antalet frågor, större textformat, tydligare
specifika frågor, minska tiden mellan utskick till dess att svaren ska skickas in. Det
skulle också vara bra att involvera anhöriga mer.
Resultatredovisning av de fördjupade frågorna
Styrkor
Brukarna upplever att de bemöts respektfullt av personalen. De känner sig trygga och
säkra att bo hemma med hjälp från hemtjänsten.
Social dokumentation; Arbetssättet innebär att den enskilde brukaren får inflytande
över hjälpen och stödet från hemtjänstpersonalen. Detta anses vara en av
framgångsfaktorerna till att brukarna känner sig trygga
En del av enheterna har arbetat med att skapa förbättrade arbetsrutiner, gruppkänsla
och gemensam värdegrund i gruppen. Detta leder till trivsel i arbetet och avspeglar sig i
att brukarna känner tillit till hemtjänsten. En del enheter arbetar aktivt genom att lyfta
bemötandet som punkt för samtalsledarna.
Förbättringsområden
• Mat och måltidssituationen.
• Möjlighet att välja två alternativa maträtter. På en del enheter har det hänt att
den alternativa maträtten tagit slut av olika anledningar.
• Rehabilitering och aktiviteter.
• Att kunna göra sådant som man trivs med, pratstund med personalen och
möjligheterna att komma ut när man vill.
• Information - hur personalen informerar brukarna vid förändringar t.ex. vid
byte av personal eller ändring av tid.
• Antalet personer som hjälper brukaren. Arbete pågår för att minska antalet
personer hos brukaren
Skillnader män/kvinnor
Det finns inga märkbara skillnader totalt sett mellan män och kvinnor kring frågorna i
brukarundersökningen. Däremot är det en markant skillnad i hur många män och
kvinnor som har deltagit. Totalt för Borås Stad besvarades undersökningen av 72 %
kvinnor och 28 % män, vilket i stort motsvarar könsfördelningen bland brukarna
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Förbättringsåtgärder
•
•
•
•
•
•
•

Stadsdelsövergripande genombrottsprojektet ”Matlust”, Kunskaper och
erfarenheterna tas till vara och sprids till alla i stadsdelen.
Projekt där personal tillsammans med brukaren lagar mat.
Nya samtalscirklar startas och det finns planer på att representanter ifrån
kostpersonalen skall finns med då maten är en viktig fråga för brukarna.
Inom området är rehabilitering/rörelseträning upprättas handlingsplaner för
varje brukare i genomförandeplanen
I verksamhetsplanen för 2012 finns mål för att utveckla att brukaren får en
meningsfull dag, med social samvaro. Detta dokumenteras och följs upp i
genomförandeplanen.
Information till brukarna vid förändring eller försening av insatser.
I varje hemtjänstgrupp finns en samtalsledarare utsedd. Denna person har till
uppgift att sätta fokus på bemötande och värdegrundsfrågor för brukarna.

Verksamhet: Äldreomsorg - Vård och omsorgsboende
Svarsfrekvens och NKI- resultat
Vård och omsorgsboende somatisk- brukares svar
Nämnd
Svar %
Stadsdelsnämnden Norr
49
Stadsdelsnämnden Väster
68
Stadsdelsnämnden Öster
59

NKI-index
77
82
77

Vård och omsorgsboende demens- anhörigas svar
Nämnd
Svar %
Stadsdelsnämnden Norr
64
Stadsdelsnämnden Väster
75
Stadsdelsnämnden Öster
52

NKI-index
82
82
75

Svarsfrekvensen inom Stadsdelsnämndernas vård och omsorgsboenden varierar mellan
10 och 100 %
I Borås Stad är svarsfrekvensen 50 % för somatiskt boende och 53 % för
demensboende
Analys av svarsfrekvens
Ssvarsfrekvensen är alldeles för låg på många boenden En av orsakerna till låg
svarsfrekvensen är sannolikt bristande information kring syftet med enkäten samt en
tydlighet i hur äldreomsorgen planerar att omhänderta resultatet.
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Stadsdel Väster har en hög svarsfrekvens i jämförelse med övriga vård- och
omsorgsboende i Borås Stad. Att svarsfrekvensen är hög kan bero på att
enhetscheferna är engagerade och ser vikten av att få ta del av brukarnas och anhörigas
åsikter.
För att påverka svarsfrekvensen kanske en webbenkät skulle underlätta och att
enheterna tillhandahåller datorer. De brukare som behöver ha stöd (it-stöd eller annan
hjälp) kan få hjälp av någon utomstående för att svara och/eller att anhöriga kan svara
antingen vid ett besök eller svara hemifrån. Det efterfrågas även att enkäten görs på
flera språk, vilket borde resultera i fler svar
Två goda exempel är Sanderödkroken 2 och Fagersro som har en svarsfrekvens
på 100 %
Resultatredovisning av de fördjupade frågorna
Styrkor
Brukare och anhöriga upplever trygghet med att bo på äldreboende. Många uppger att
de litar på personalen och det svarar både brukare och anhöriga. Man känner sig trygg
med personalen samt bemötande och hur hjälp med personlig omvårdnad utförs. Både
brukare och anhöriga känner sig nöjda med boendet som helhet.
Förbättringsområden
• Mat och måltidssituationen
• Hur maten smakar.
• Möjlighet att få den mat man vill vid måltiderna.,
• Möjlighet att själv bestämma när man vill äta.
• Rehabilitering/rörelseträning
• Möjligheterna att kunna göra sådant som man trivs med.
• Möjligheterna till en pratstund med personalen.
• Möjligheterna att komma ut när man vill
• Eventuella tekniska hjälpmedel för demenssjuka personer för att ge större frihet
och möjlighet till utevistelse på egen hand.
Skillnader män/kvinnor,
Det finns inga märkbara skillnader totalt sett mellan män och kvinnor kring frågorna i
brukarundersökningen. Däremot är skillnad i hur många män och kvinnor som har
deltagit. Totalt för Borås Stad besvarades undersökningen av 63 % kvinnor och 37 %
män på somatiska avdelningar. Motsvarande svarsfrekvens för demensboenden är 72 %
kvinnor och 28 % män.
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Förbättringsåtgärder
• Arbeta aktivt med LEAN på alla enheter.
• Aktiviteter, utevistelse
• Rehabilitering/rörelseträning där det kommer att upprättas handlingsplaner för
varje brukare i genomförandeplanen
• Planeringsledare och enhetschefer arbetar med att utbilda omvårdnadspersonalen i bemötande och förhållningssätt av demenssjuka personer.
• Mat/måltidssituationer.
• Nära samarbete och utvecklingsarbete initieras mellan vård- och
omsorgsboendena och kostenheten.
• Stadsdelsövergripande genombrottsprojektet ”Matlust”, kunskaper och
erfarenheterna sprids till alla i stadsdelen.

Kulturnämnden
Verksamhet: Stadsbiblioteket
Svarsfrekvens och NKI- resultat
Kulturnämnden
Stadsbiblioteket

Antal svar
153

NKI-index
76/78*

* man/kvinna

Antalet svar för stadsbiblioteket är 153. Motsvarande antal för 2009 var 282 svar.
Analys av svarsfrekvens
45 män och 108 kvinnor har svarat på enkäten.
Många besökare på biblioteket tyckte att det kändes onödigt att fylla i en enkät som
gällde lokaler/öppettider/mediautbud i det provisoriska biblioteket.
Inför nästa brukarundersökning ska bibliotekets personal vara mer aktiva för att få
besökare att svara på enkäten Verksamheten är då tillbaka i Kulturhuset
Resultatredovisning av de fördjupade frågorna
Styrkor
Resultatet i brukarenkäten är mycket positivt och biblioteket får högt betyg av sina
brukare trots de provisoriska lokalerna, begränsat mediautbud och sämre öppettider
under den period enkätundersökningen genomfördes.
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Förbättringsåtgärder
•
•
•

Större proaktivitet och bättre bemötande från bibliotekets personal.
Pröva ett nytt sätt att arbeta ute i biblioteket med fler och flexiblare
informationspunkter och det tillsammans med
Fortbildning för personalen för att biblioteket ska möta sina besökare på ett
ännu bättre sätt.

Tekniska nämnden
Verksamhet: Gator och vägar
NKI- resultat
Gator och vägar
Framkomligheten i trafiken i Borås
Standarden (jämnhet, gropar och spår) på kommunens
gator i sin helhet
Skräp och ogräs på våra gator och torg

NKI
54
43

Skötseln av snöröjningen

47

Belysning på gator och vägar

67

Gång- och cykelvägar

56

50

Svarsfrekvens: 50 % (av 500 utskickade enkäter)

Analys av svarsfrekvens
Svarsfrekvens var 50 %. Enkäten skickas ut i pappersform till 500 slumpmässigt
utvalda boråsare inklusive en skriftlig påminnelse. Nästa gång NKI-undersökningen
genomförs används även e-enkät som förhoppningsvis bidrar till en ännu högre
svarsfrekvens.
Resultatredovisning av de fördjupade frågorna
Styrkor
Boråsare mer nöjda med skötseln av gator och torg än de var föregående år.
Belysning på gator och vägar anses vara bra. 67 procent är nöjda med standarden på
gatubelysningen.
NKI-värdet har förbättrats jämfört med 2008. Resultatet kan bero på satsningar som
gjorts sedan 2004 då extra pengar tillförts beläggningar.
Snöröjningen och halkbekämpningen har något bättre resultat än föregående år.
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Problemet när det gäller snöröjningen är framförallt mindre bostadsgator där snövallar
och parkerade bilar gör att framkomligheten för snöröjarna har varit dålig.
Skillnader män/kvinnor
Ingår inte i enkäten.
Förbättringsåtgärder
Gator och vägar
• Mindre papperskorgar i centrum har bytts ut mot större för att t.ex. kunna få in
mer skrymmande skräp som t.ex. pizzakartonger.
• Kemisk borstning tillämpas i den omfattning som godkänns av Miljökontoret.
Ny metod ”Spoma” kommer att testas 2012.
• Bättre röjning av snövallar i korsningar
• Förstärkning av belysning vid övergångsställen.
• Utredning angående förbättring med Armbågabron pågår.
• Bättre belysning utmed Allégatan.
• Korsningen Lilla Brogatan/Sven Erikssonsgatan byggs om till cirkulationsplats.
• Flera gång- och cykelvägar planeras:

Utbildningsnämnden
Verksamhet: Gymnasieskola
Svarsfrekvens och NKI- resultat
Utbildningsnämnden
Gymnasieskola

Svar %
67

NKI-index
62

Svarsfrekvensen inom Utbildningsnämndens skolor varierar mellan 52 och 70 %. För
förvaltningen som helhet är svarsfrekvensen 67 %.
Analys av svarsfrekvens
Svarsfrekvensen är totalt 67 %. Detta är än en tydlig förbättring från föregående
undersökning (2009) då svarsfrekvensen var 62 %.
Utbildningsnämndens målsättning att öka deltagandet ytterligare i framtida
undersökningar efter noggranna analyser av resultaten, fortsatt arbete med
Bildningsstaden Borås samt med skolornas egna utvecklingsplaner.
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Resultatredovisning av de fördjupade frågorna
Styrkor
Normer och värden, (trygghet och trivsel).
Undervisningens innehåll och kvalitet.
Förbättringsområden:
• Inflytande och delaktighet.
• Skolledning/Rektor.
Skillnader män/kvinnor, flickor/pojkar
I skolklimatundersökningen redovisas inte resultaten efter kön.
Förbättringsåtgärder
•
•

•
•

Analys av resultaten på varje enhet för att ytterligare utveckla och förbättra
verksamheten.
Inflytande och delaktighet; Bedömning för lärande, BFL, effektutvärderas
utifrån tydlig målbeskrivning och preciserade strategier från och med
vårterminen 2012. Därmed får man ytterligare en värdering av elevernas
inflytandemöjligheter.
Skolledning/Rektor; Kontinuerlig ledarutveckling med fokus på pedagogiskt
ledarskap ska genomföras.
Varje enhet kommer under 2011 att ta fram en utvecklingsplan för sin nivå och
i denna förhålla sig till utvecklingsområdena i förvaltningens plan samt beskriva
egna strategier för ökad måluppfyllelse
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Enskilda utförare
Verksamhet: Hemtjänst
Svarsfrekvens och NKI- resultat
Enskilda utförare
Hemtjänst

Svar %
54

NKI-index
77

Svarsfrekvensen bland de enskilda utförarna inom hemtjänst är 54 %. I Borås Stads
hemtjänst är svarsfrekvensen 58 %.
Analys av svarsfrekvens
Svarsfrekvensen bör kunna höjas genom bättre information till brukare och enskilda
utförare.
Resultatredovisning av de fördjupade frågorna
Styrkor
Flexibilitet och lyhördhet: Bra resultat på bemötande, respekt från personalen, brukares
möjligheter att påverka innehåll i genomförandeplaner och tider för insatserna.
Tilliten till personalen är hög. Praktisk hjälp som kan upplevas känslig som vid
hygien/dusch fungerar bra.
Chefer nära verksamheten: Ledningspersonalen själv (enhetschefen) är ofta
kontaktperson vilket ger brukaren direktkontakt med ansvarig. Samma person brukar
upprätta genomförandeplanen. Därmed blir styrningen från ledningspersonal tydlig
både för personal och brukare.
Förbättringsområden
• Svarsfrekvens bör kunna höjas. Det är svårt att dra slutsatser på så litet material.
• Antalet frågor i enkäten.
• Information från biståndshandläggare om möjlighet att välja utförare.
• Personals information om förändringar (vem som kommer, tid).
• För många som hjälper, dock svårt att undvika vid stora omvårdnadsbehov.
• Möjlighet att göra sådant man trivs med, pratstunder med personalen och
utevistelse.
• Maten; Alltför många är inte nöjda med den mat köken levererar. Kommunal
personal ansvarar för matdistribution.
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Skillnader män/kvinnor
Mer än två tredjedelar av den svarande gruppen består av kvinnor vilket i stort
motsvarar hemtjänstbrukarna.
Förbättringsåtgärder
Dialog om resultat av brukarenkäten har skett med de enskilda utförarna vid
avtalsuppföljning.
Tillsyn och granskning i enlighet med Socialtjänstlagen samt Hälso- och sjukvårdslagen
utförs av TÖS, tillsynsansvarig över sociala omsorgerna och MAS, medicinskt ansvarig
sköterska. Dessa ansvarar även för Lex Sarah och Lex Maria.

SDN Norr

Stadsdelsnämnden Norr: Svarsfrekvens och NKI 2011
Hela SDF Norr
Hemttjänst
Säbo
Säbo demens
Fritidsgård
Bibliotek
Förskola föräldrar
Fritidshem föräldrar
Grundskola föräldrar
Grundskola elever
IFO
Summa

Antal svar
Svarsfrekvens
373
51%
74
49%
56
64%
62
158
430
34%
442
53%
976
43%
1301
86%
32
3904

Fritidsgårdar
Munkågården
Sjöbo Fritidsgård
Summa

Antal svar

Bibliotek
Fristad
Sjöbo
Summa

Antal svar

Hemtjänst
34H2 Fristad
34H1 Seniorbostäderna
32H1 Duvan
32H2 Lugnet
32H3 Norrmalm
32H5 Villastaden
39H1 Sjöbonorr
39H2 Sjöbosödra
39H5 Sjöbocentralt
Summa

Antal svar

Säbo
Agamemnon
Kypegläntan
Skogslid
Sjöboklint
Klibbskivlingen
Summa

Antal svar

Säbo demens
Agamemnon
Vesslan
Skogslid
Sjöboklint
Summa

Antal svar

NKI Norr
76
77
82
83
89
74
71
68

62

Svarsfrekvens NKI
26
36
62

84
83

Svarsfrekvens NKI

87
71
158

72
16
39
47
58
47
35
28
28
370

12
13
17
23
9
74

21
8
19
8
56

89
88

Svarsfrekvens NKI
62%
53%
61%
59%
58%
59%
51%
48%
49%

81
79
68
80
76
76
77
71
65

Svarsfrekvens
36%
50%
52%
53%
53%

86
76
87
72
60

Svarsfrekvens NKI
57%
80%
68%
50%

88
81
84
62

Sida 1

NKI Borås
77
78
77
85
84
75
67
68

SDN Norr
Grundskola föräldrar
Bergdalskolan
Engelbrektskolan
Asklandaskolan
Borgstenaskolan
Bredaredskolan
Gula skolan
Sparsörskolan
Erikslundskolan
Sjöboskolan
Fristadskolan
Summa

Antal svar

Grundskola elever
Bergdalskolan
Engelbrektskolan
Asklandaskolan
Borgstenaskolan
Bredaredskolan
Gula skolan
Sparsörskolan
Erikslundskolan
Sjöboskolan
Fristadskolan
Summa

Antal svar
Svarsfrekvens NKI
109
89% NKI ingår ej
445
87%
98
94%
29
100%
40
93%
55
83%
74
98%
105
41%
91
94%
255
82%
1301

87
152
190
32
33
76
63
45
144
154
976

Svarsfrekvens NKI
31%
21%
76%
42%
35%
46%
28%
15%
44%
50%

69
71
77
62
76
62
81
68
67
51

Förskola föräldrar
Antal svar
Svarsfrekvens NKI
Asklandagården
24
42%
Blåklinten
32
60%
Frufällegården
22
36%
Lekåsen
10
26%
Ljungagården
35
45%
Lugnets förskola
28
18%
Nolhaga-Skattkistan-Sjöbogården
76
39%
Norrmalms förskoleområde
48
29%
Skogsstjärnan
20
36%
Smörbollen-Safiren-Kröklinge
28
29%
Solgården-Alideberg-Trollgården
39
27%
Torggården-Sikgården
18
32%
Växthuset
23
39%
Östermalms förskoleområde
27
22%
Summa
430

80
72
77
71
71
74
80
72
73
78
71
71
76
71

Fritidshem föräldrar
Asklandaskolan
Bergdalskolan
Borgstenaskolan
Bredaredskolan
Engelbrektskolan
Erikslundskolan
Gula skolan
Sjöboskolan
Sparsörskolan
Summa

78
67
73
74
61
81
76
61
74

Antal svar
Svarsfrekvens NKI
114
81%
48
27%
13
54%
17
27%
53
90%
9
20%
59
100%
85
53%
40
29%
440

Sida 2

KU 5

BESLUTSFÖRSLAG

Regler för trygghetsbostäder i Borås Stad
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Anta regler för trygghetsbostäder i Borås Stad. Reglerna gäller från 1mars 2012.
Upphäva Kommunfullmäktiges beslut 22 januari 2009 avseende att den som är 90 år eller äldre och som känner oro
eller ångest avgör själv om den vill flytta till ett särskilt boende.

120111

Lena Palmén

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
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Annette Carlson
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Kommunfullmäktige

Regler för trygghetsbostäder i Borås Stad
Det behövs ett ökat utbud av bostäder som är lämpliga och attraktiva för äldre
som vill välja att förändra sitt boende. Trygghetsbostäder överbryggar glappet
mellan vanligt boende och det särskilda boendet. Borås Stad vill medverka till att
trygghetsbostäder tillskapas i staden, syftet är att erbjuda ett boende med
möjlighet till aktiviteter och social samvaro och möjlighet att delta i
gemensamma måltider. Boendeformen har indirekt ett förebyggandeperspektiv,
att skjuta upp behov av att flytta till ett särskilt boende.
Stadsdelsnämnderna, de kommunala bostadsbolagen, Fastighetsägarföreningen
samt Centrala pensionärsrådet har fått möjlighet att yttra sig över förslaget
”Regler för trygghetsbostäder i Borås Stad”. Viskaforshem AB, Fristadbostäder
AB samt Fastighetsägarföreningen har inte lämnat något yttrande. Övriga
nämnder/styrelser tillstyrker förslaget samt några har dessutom lämnat ytterligare
kompletteringar och synpunkter. Vissa förändringar har gjorts i Regler för
trygghetsbostäder med hänsyn till de synpunkter som framkommit i inkomna
yttranden. I remissvaren finns frågeställningar som avser verkställighet.
Inriktningen är att det ska vara likvärdiga villkor för bland annat innehåll och
drift av trygghetsbostäder oavsett i vilken stadsdel bostäderna finns. Inom ramen
för sitt samordningsansvar för äldreomsorgen kommer Stadsdelsnämnden Öster
att ta fram tillämpningar kopplade till reglerna.
Med trygghetsbostäder avses bostadslägenheter och utrymmen för de boendes
måltider, samvaro, hobby, och rekreation och där det finns personal dagligen
som på olika sätt kan stödja de boende under vissa tider. Trygghetsbostäder kan
upplåtas med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt. Krav är att
bostäderna ska innehas av personer som fyllt 70 år. När det gäller makar, sambor
eller syskon räcker det att en av personerna har fyllt 70 år. I förordningen
(2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder framgår villkoren för
trygghetsbostäder.
Fastigheten ska vara certifierad med minst fyra stjärnor enligt Borås Stads
Bokvämtkoncept. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för besiktning och
certifiering av Bokvämtlägenheter i enlighet med fastslagna kriterier.
Hyresvärden ansvarar för uthyrningen och ska ha en särskild kö för lägenheterna.
Företräde till lediga lägenheter har personer över 90 år samt medboende i vårdoch omsorgsboende vid dödsfall.

2 (2)
2012-01-23

2011/KS0510

Program för särskilda boendeformer inom äldreomsorgen i Borås Stad 20082013 antogs av Kommunfullmäktige den 22 januari 2009. Här framgår att den
som är 90 år eller äldre och som känner oro eller ångest avgör själv om den vill
flytta till ett särskilt boende. Förenklad biståndshandläggning till särskilt boende
ska tillämpas för målgruppen 90 år eller äldre som själv kan framföra att man
känner oro och ångest och vill flytta till ett särskilt boende. Detta beslut upphävs
i samband med att personer över 90 år ges företräde till trygghetsbostäder.
Det är angeläget att trygghetsbostäder tillskapas under 2012. Detta kan leda till
att stadsdelsnämnderna får kostnader för den tillkommande personalen utöver
vad som nu finns budgeterat. Men detta borde kunna finansieras av att de
samlade bostäderna ger grund för en effektivare hemtjänst. Respektive nämnd
kan belysa detta i arbetet med 2013 års budget.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Beslut
Anta regler för trygghetsbostäder i Borås Stad. Reglerna gäller från 1mars 2012.
Upphäva Kommunfullmäktiges beslut 22 januari 2009 avseende att den som är 90 år eller
äldre och som känner oro eller ångest avgör själv om den vill flytta till ett särskilt boende.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef
Bilagor:
Bokvämt, kriterier för certifiering av bostäder
Utdrag ur Förordningen om investeringsstöd till äldrebostäder (2007:159)
Regler för trygghetsboende i Borås Stad
Remissvar

2012-01-23

Regler för trygghetsbostäder i
Borås Stad
Reglerna är fastställda av Kommunfullmäktige och gäller från 1 mars 2012.
Trygghetsbostäder ska erbjuda ett boende med möjlighet till aktivitet och social gemenskap samt
utrymmen för gemensamma måltider. Det ger grund för trygghet och hög boendekvalitet för
äldre.
Trygghetsbostäderna överbryggar glappet mellan det ordinära boendet och det särskilda boendet
med heldygnsomsorg. Boendeformen är förebyggande genom att undanröja eller skjuta upp
behov av att flytta till ett vård- och omsorgsboende.
Borås Stad ger bidrag till gemensamhetslokal vid trygghetsbostäder, samt anställer och bekostar
en aktivitetssamordnare. För detta måste boendet uppfylla kraven i dessa regler.
Definition
Trygghetsbostäder är ett antal samlade hyresbostäder där en person i hushållet är 70 år eller äldre.
Boendet har utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation. Det finns en
aktivitetssamordnare som dagligen kan stödja de boende under vissa tider. Villkoren för
trygghetsbostäder framgår av förordningen (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder.
De boende hyr lägenheterna av fastighetsägaren. Trygghetsbostäder är inte biståndsprövat. Om
boende behöver insatser sker dessa som hemtjänst.
Villkor för hyresvärd
För att vara godkänt som trygghetsbostäder ska boendet uppfylla nedanstående krav. Vissa avsteg
kan dock accepteras för boenden som var i drift före 1 januari 2011. Även för nytillkomna
boenden kan enstaka mindre avsteg accepteras om boendet i övrigt väl uppfyller kriterierna.
Ansökan för en hyresfastighet att bli trygghetsbostäder ska omfatta beskrivning av fastigheten,
närområdet, mål och inriktning.
70-årsregeln
Minst en person i varje hushåll ska vara 70 år eller äldre.
Fastigheten
Boendet ska bestå av minst 20 lägenheter, samlade i ett hus eller i närliggande hus.
Lägenheterna ska vara på 1-3 rum.
Trygghetsbostäder ska vara trygga och tillgängliga såväl inomhus som i närliggande utemiljö.
Trygghetsbostäder som inrättas i befintlig fastighet ska uppfylla normalnivån enligt Svensk

Standard (SS 91 42 21). Nybyggda trygghetsbostäder ska uppfylla en förhöjd nivå enligt samma
standard.
Fastigheten ska även vara certifierad med minst fyra stjärnor enligt Borås Stads Bokvämtkoncept.
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för besiktning och certifiering av Bokvämtlägenheter.
Boendet ska erbjuda minst 2 kvadratmeter gemensamhetsyta per lägenhet.
Boendets läge
Området ska vara tillgängligt för den som är rörelsehindrad eller har nedsatt förmåga att orientera
sig. Det ska vara nära till allmänna kommunikationer.
Närområdet ska erbjuda ytor för rekreation och avkoppling
Fördelning av lägenheter
Den som önskar lägenhet i trygghetsbostad ska vända sig till hyresvärden. Denne ansvarar för
uthyrningen och ska ha en särskild kö för lägenheterna. Kön ska baseras på ansökningsdatum.
Företräde i kön har personer över 90 år, samt medboende i vård- och omsorgsboende vid
dödsfall. Om flera med företräde söker samma lägenhet gäller ansökningsdatum.
Vid dödsfall har en efterlevande medboende rätt att bo kvar i lägenheten, även om personen inte
uppfyller 70-årsregeln.
Aktivitetssamordnare
Trygghetsbostäder ska bemannas med en trivselskapande personal som har till uppgift att hålla
kontakt med de boende, skapa gemenskap i boendet och ansvara för det sociala innehållet. Borås
Stad anställer och står för kostnaderna för denna tjänst.
Uppföljning
Hyresvärden ska lämna en årlig redovisning till stadsdelsnämnden och beskriva verksamheten
utifrån sitt åtagande.
Borås Stads åtagande
För gemensamhetsyta ger Borås Stad ett bidrag på 75 procent av den genomsnittliga
kvadratmeterhyran på lägenheterna. Bidraget gäller per kvadratmeter gemensamhetsyta, dock
högst för 2 kvadratmeter sådan yta per lägenhet i trygghetsboendet. När en efterlevande som inte
uppfyller 70-årsregeln bor kvar är även denna lägenhet underlag för bidraget.
Stadsdelsnämnden administrerar hyresbidraget samt anställer och bekostar aktivitetssamordnare i
trygghetsboendet. Som riktlinje bekostar kommunen en halvtidstjänst för boende med upp till 30
lägenheter, en 75-procentig tjänst för 31-60 lägenheter, och en heltidstjänst för 61 lägenheter eller
fler.
Beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar efter samråd med respektive stadsdelsnämnd vilka boenden som fyller
kraven på trygghetsboende och är berättigade till bidrag.
Ansökan ska göras på blankett ”Ansökan att driva trygghetsboende i Borås Stad”. Ansökan går
till respektive stadsdelsnämnd för beslut. Om stadsdelsnämnden är positiv går ansökan vidare till
Kommunstyrelsen för slutgiltigt beslut.
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Anita Gyllensten
Utredningssekreterare
033 35 38 54
Kommunstyrelsen

Regler för trygghetsbostäder i Borås Stad
Kommunstyrelsens diarienummer: 2011/KS0510

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
Stadsdelsnämnden Väster beslutar att tillstyrka förslag till regler för trygghetsbostäder i Borås
Stad.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Stadsdelsnämnden Väster har getts möjlighet att lämna yttrande över regler för
trygghetsbostäder i Borås Stad. Trygghetsbostäder ökar möjligheten för äldre att
hitta trygga boendealternativ genom den reguljära bostadsmarknaden och kan
skjuta fram den enskildes behov av särskilt boende. Reglerna för
trygghetsbostäder är relevanta och tydligt utformade.
Nämndens yttrande i sin helhet
Stadsdelsnämnden Väster har getts möjlighet att lämna yttrande över regler för
trygghetsbostäder i Borås Stad.
I Borås Stads program för särskilda boendeformer i äldreomsorgen, tar man upp
behovet av ha kunna erbjuda olika nivåer för vård och omsorg för äldre. I
nuläget finns det inte några trygghetsbostäder i Borås.
Trygghetsbostäder handlar om boenden med trygghetsskapande insatser. Det är
ett antal samlade hyresbostäder där en person i hushållet är 70 år eller äldre.
Boendet har utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation.
Det finns en aktivitetssamordnare som dagligen kan stödja de boende under
vissa tider.
Trygghetsbostäder ökar möjligheten för äldre att hitta trygga boendealternativ
genom den reguljära bostadsmarknaden och kan skjuta fram den enskildes behov
av särskilt boende.
Reglerna för trygghetsbostäder är relevanta och tydligt utformade.
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Anita Gyllensten
Utredningssekreterare
033 35 38 54
Lennart Andreasson
Ordförande
Stadsdelsnämnden Väster
Malin Aronsson
Stadsdelschef
Stadsdelsförvaltningen Väster
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Dnr
17899

Handläggare
Kommunstyrelsen

Regler för trygghetsbostäder i Borås Stad
Kommunstyrelsens diarienummer: 2011/KS0510

Styrelsens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
AB Bostäder tillstyrker förslaget.
Styrelsens yttrande i sammanfattning
AB Bostäder anser att det är bra att regler tas fram för trygghetsbostäder. Vi
anser också att det är bra, att kommunen tydligt redovisar sina åtaganden. Vi
anser dock att det kan komma behövas en viss flexibilitet i regelverket,
åtminstone avseende bidragsreglerna.
Det kan behövas vissa kompletteringar i regelverket. Hushållssammansättningen
kan förändras vid exempelvis dödsfall och då har den efterlevande
besittningsrätt, oavsett om den uppfyller 70-årsregeln. I ett sådant läge bör
lägenheten fortfarande utgöra underlag för bidrag till gemensamhetslokalen.
Vidare borde det finnas möjlighet att även större lägenheter kan klassas som
trygghetsbostad.
Det kan också bli så, att det i befintliga fastigheter finns gemensamhetslokaler
vars yta kraftigt överstiger antal lägenheter multiplicerat med två kvadratmeter
per lägenhet. Kostnadstäckningen för dessa lokaler riskerar då att bli så låg, att
det motverkar inriktningen mot trygghetsbostäder.
När det gäller bidraget till gemensamhetslokalen, bör det också finnas en garanti
på hur länge bidraget betalas ut. I samband med nyproduktion, kommer en
hyresgaranti för gemensamhetslokalen får stor betydelse för att lokalen ska
kunna byggas. Det finns också en risk att ett begränsat bidrag till gemensamhetslokalen hindrar tillkomsten av en sådan lokal och därmed också trygghetsbostäder.
Vi tillstyrker i övrigt förslaget till regler om trygghetsbostäder.
Styrelsens yttrande i sin helhet
Borås Stad har tagit fram förslag till regler för trygghetsbostäder. AB Bostäder
ges genom remissbehandling möjlighet att yttra sig över förslaget.
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Handläggare
Trygghetsbostäder är ett antal samlade hyresbostäder där en person i hushållet är
70 år eller äldre. Boendet ska ha utrymme för de boendes måltider, samvaro,
hobby och rekreation. Det ska också finnas en aktivitetssamordnare som
dagligen kan stödja de boende under vissa tider. De boende hyr lägenheterna av
fastighetsägaren och det är inte biståndsprövat.
För att bli godkänt som trygghetsbostäder ska vissa krav uppfyllas. Det finns en
åldersregel, som innebär att minst en person i hushållet ska vara 70 år eller äldre.
Fastigheten ska innehålla minst 20 bostäder, samlade i ett hus eller i närliggande
hus. Lägenheterna ska vara på 1-3 rum.
Trygghetsbostäder som inrättas i befintliga fastigheter ska uppfylla normalnivån
enligt Svensk Standard (SS 91 42 21). Nybyggda trygghetsbostäder ska uppfylla
en förhöjd enligt samma standard.
Fastigheten ska dessutom vara certifierad med minst fyra stjärnor enligt
Bokvämtkonceptet. Boendet ska dessutom erbjuda minst två kvadratmeter
gemensamhetsyta per lägenhet.
Läget för boendet ska vara sådant, att området ska vara tillgängligt för den som
är rörelsehindrad eller har nedsatt förmåga att orientera sig. Det ska också vara
nära till allmänna kommunikationer. Närområdet ska erbjuda ytor för rekreation
och avkoppling.
Lägenheterna ska fördelas av hyresvärden. Hyresvärden ska hålla en särskild kö
för trygghetsbostäder och den ska baseras på ansökningsdatum. Personer över
90 år ska ha företräde till ledig lägenhet. Lägenheterna ska fördelas på lika villkor
för alla sökande i målgruppen.
Trygghetsbostäderna ska bemannas med personal som har till uppgift att skapa
trivsel samt hålla kontakt med de boende, skapa gemenskap i boendet och
ansvara för det sociala innehållet. Borås Stad anställer och står för kostnaderna
för denna tjänst.
Borås Stad åtar sig att ge bidrag på 75 procent av den genomsnittliga kvadratmeterhyran på lägenheterna till gemensamhetsytan. Bidraget utgår dock högst till
två kvadratmeter sådan yta per lägenhet i trygghetsboendet.
Kommunstyrelsen beslutar efter samråd med respektive stadsdelsnämnd vilka
boenden som fyller kraven på trygghetsboende och som blir berättigade till
bidrag. Ansökan ska göras till respektive stadsdelsnämnd.
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Handläggare
AB Bostäder anser att det är bra att regler tas fram för trygghetsbostäder. Vi
anser också att det är bra, att kommunen tydligt redovisar sina åtaganden. Vi
anser dock att det kan komma behövas en viss flexibilitet i regelverket,
åtminstone avseende bidragsreglerna.
Det kan behövas vissa kompletteringar i regelverket. Hushållssammansättningen
kan förändras vid exempelvis dödsfall och då har den efterlevande
besittningsrätt, oavsett om den uppfyller 70-årsregeln. I ett sådant läge bör
lägenheten fortfarande utgöra underlag för bidrag till gemensamhetslokalen.
Vidare borde det finnas möjlighet att även större lägenheter kan klassas som
trygghetsbostad.
Det kan också bli så, att det i befintliga fastigheter finns gemensamhetslokaler
vars yta kraftigt överstiger antal lägenheter multiplicerat med två kvadratmeter
per lägenhet. Kostnadstäckningen för dessa lokaler riskerar då att bli så låg, att
det motverkar inriktningen mot trygghetsbostäder.
När det gäller bidraget till gemensamhetslokalen, bör det också finnas en garanti
på hur länge bidraget betalas ut. I samband med nyproduktion, kommer en
hyresgaranti för gemensamhetslokalen får stor betydelse för att lokalen ska
kunna byggas. Det finns också en risk att ett begränsat bidrag till gemensamhetslokalen hindrar tillkomsten av en sådan lokal och därmed också trygghetsbostäder.
Vi tillstyrker i övrigt förslaget till regler om trygghetsbostäder.
Roland Andersson
Ordförande
Sven Liljegren
VD
Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande
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Handläggare:
Thomas Hallberg

Kommunstyrelsen

Regler för trygghetsbostäder i Borås Stad
Kommunstyrelsens diarienummer: 2011/KS0510

Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker förslag till regler för trygghetsbostäder i
Borås Stad.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Trygghetsbostäder är en ny boendeform som skall överbrygga det glapp som
finns mellan det ordinära boendet och ett vård- och omsorgsboende.
Trygghetsboende som boendeform antas kunna undanröja eller skjuta upp
behov av att flytta till ett vård-och omsorgsboende.
Stadsdelsnämnden Öster anser att de regler som framtagits för trygghetsbostäder
i Borås Stad är väl genomarbetade och ger en tydlig inriktning gällande villkor för
hyresvärd samt Borås Stads åtagande.
Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker förslaget till regler för trygghetsbostäder i
Borås stad.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER

Patric Cerny
Andre vice ordförande
Rita Johansson
Stadsdelschef

Yttrande
2011/KS0510

Arbetsgrupp
Kvalitet & Utveckling

Händelse
Ärende:

Regler för trygghetsbostäder i Borås Stad

Rubrik:
Inkom datum:

4. Yttrande över remiss om Regler för trygghetsbostäder i Borås Stad från AB Sandhultsbostäder.
Svarsdatum:
2011-10-07

Ext.organisation:

AB Sandhultsbostäder

Ext. person:

Adress:
Postnr:

Postadress:

E-post:
Infogade filer:
Diariets
anteckningar:

Nej

Ärendeinformation
Diarieplan:

730 Äldre- och handikappomsorg - Allmänt (Regler, riktlinjer, föreskrifter)

Handläggare:

Ingegerd Eriksson/BKMAN

Behörighet/Versionshantering
Skapat av:
Säkerhetsnivå:
Alla med läsrättighet:

Diariet, 2011-10-07 12:50
Fritt

Alla med skrivrättighet [sysAdm]
(och läsrättighet):
Spara versioner:
Nej
Senast ändrat av:

Text:

----- Vidarebefordrat av Camilla Christensen/BKMAN 2011-10-07 09:14 ----Från:
Till:
Datum:
Ärende:

"l.alsin@telia.com" <l.alsin@telia.com>
boras.stad@boras.se
2011-10-06 23:41
Vb: Remiss: Regler för trygghetsbostäder i Borås Stad.

----Ursprungligt meddelande---Från: l.alsin@telia.com
Datum: 2011-10-06 23:35
Till: <kommunstyrelsen@boras.se>
Ärende: Vb: Remiss: Regler för trygghetsbostäder i Borås Stad.

AB Sandhultsbostäder tillstyrker remissförslaget med ett tillägg.
Fastigheten

Antalet lägenheter i boendet ska inte begränsas. Det finns då risk
för att ombyggda lägenheter i befintligt bestånd ej klassas som
trygghetsbostäder
samt om man bygger typ Fyrbo-lägenheter i anslutning till befintligt bestånd.
AB Sandhultsbostäder
Lennart Alsin
VD

Yttrande
2011/KS0510

Arbetsgrupp
Kvalitet & Utveckling

Händelse
Ärende:

Regler för trygghetsbostäder i Borås Stad

Rubrik:
Inkom datum:

5. Yttrande över remiss om Regler för trygghetsbostäder i Borås Stad från AB Toarpshus
Svarsdatum:
2011-10-07

Ext.organisation:

AB Toarpshus

Ext. person:

Adress:
Postnr:

Postadress:

E-post:
Infogade filer:
Diariets
anteckningar:

Nej

Ärendeinformation
Diarieplan:

730 Äldre- och handikappomsorg - Allmänt (Regler, riktlinjer, föreskrifter)

Handläggare:

Ingegerd Eriksson/BKMAN

Behörighet/Versionshantering
Skapat av:
Säkerhetsnivå:
Alla med läsrättighet:

Diariet, 2011-10-07 12:53
Fritt

Alla med skrivrättighet [sysAdm]
(och läsrättighet):
Spara versioner:
Nej
Senast ändrat av:

Text:

----- Vidarebefordrat av Camilla Christensen/BKMAN 2011-10-07 09:15 ----Från:
Till:
Datum:
Ärende:

"l.alsin@telia.com" <l.alsin@telia.com>
boras.stad@boras.se
2011-10-06 23:41
Vb: Remiss: Regler för trygghetsbostäder i Borås Stad.

----Ursprungligt meddelande---Från: l.alsin@telia.com
Datum: 2011-10-06 23:30
Till: <kommunstyrelsen@boras.se>
Ärende: Remiss: Regler för trygghetsbostäder i Borås Stad.
AB Toarpshus tillstyrker remissförslaget med ett tillägg.
Fastigheten
Antalet lägenheter i boendet ska inte begränsas. Det finns då risk
för att ombyggda lägenheter i befintligt bestånd ej klassas som trygghetsbostäder

samt om man bygger typ Fyrbo-lägenheter i anslutning till befintligt bestånd.
AB Toarpshus
Lennart Alsin
VD

REMISSVAR
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Dnr 2011/SDNN0192 734

Veronica Spetz
Förändringsledare/planeringsledare
Handläggare
Kommunstyrelsen

Regler för trygghetsbostäder i Borås Stad
Kommunstyrelsens diarienummer: 2011/KS0510

Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker förslaget om Regler för trygghetsbostäder i
Borås Stad.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker förslaget om Regler för trygghetsbostäder i
Borås Stad. Stadsdelsnämnden ser positivt på boendeformen trygghetsbostäder
som ger personer över 70 år ökade boendealternativ i Borås Stad. Det är även
positivt för personer över 90 år som ges ett alternativ till vård- och
omsorgsboende med heldygnsomsorg. Nämnden delar uppfattningen om att
trygghetsbostäder överbryggar glappet mellan det ordinära boendet och vårdoch omsorgsboende med heldygnsomsorg.
Stadsdelsnämnden tillstyrker förslaget med några tillägg och frågeställningar.
Nämndens yttrande i sin helhet
Stadsdelsnämnden Norr har getts möjlighet att lämna yttrande på regler för
Trygghetsbostäder i Borås Stad.
Stadsdelsnämnden ser positivt på boendeformen trygghetsbostäder som ger
personer över 70 år ökade boendealternativ i Borås Stad. Det är även positivt för
personer över 90 år som ges ett alternativ till vård- och omsorgsboende med
heldygnsomsorg. I stadsdel Norr är det 41 personer över 90 år som är beviljade
särskilt boende genom förenklat bistånd. Detta innebär en kostnad på drygt 22
miljoner kronor.
Stadsdelsnämnden delar uppfattningen om att trygghetsbostäder överbryggar
glappet mellan det ordinära boendet och vård- och omsorgsboende med
heldygnsomsorg. Enligt budget 2011 för Borås Stad beskrivs uppdraget för
äldreomsorgen att trygghetsbostäder på sikt ska införas.
Stadsdelsnämnden tillstyrker förslaget med följande tillägg och frågeställningar:
•

Inledningsvis beskrivs att trygghetsbostäder erbjuder en ”ökad service”.
Det kan uppfattas som missvisande då det kan ge den boende
förväntningar på att det ingår hemtjänstinsatser i form av hjälp med städ,
tvätt, inköp, ledsagning osv. Stadsdelsnämnden önskar att formuleringen
”ökad service” byts ut till ”möjlighet till aktiviteter och social samvaro”.
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• Inledningsvis beskrivs att trygghetsboendet erbjuder ”att delta i
gemensamma måltider”. Det kan tolkas att trygghetsboendet kommer att
ha en matsal där dagliga måltider kommer att serveras.
•

I definitionen om trygghetsbostäder beskrivs det att lägenhet i
trygghetsbostäder inte behöver biståndsprövning. Det innebär att det är
hemtjänsten som utför insatser om de boende är i behov av hjälpinsatser.
För att undvika missförstånd kan det vara viktigt att beskriva detta
ytterligare.

•

I förslaget framgår det att aktivitetssamordnaren ska stödja de boende
dagligen. Stadsdelsnämnden vill belysa vikten av att tydliggöra om det
gäller vardagar eller måndag till söndag. Även omfattningen av
aktivitetssamordnarens stöd behöver tydliggöras.

•

Stadsdelsnämnden har funderingar om aktivitetsstödjare ska vara en del
av fastighetsägarens insatser som skulle omfattas av villkor för bidrag.
Örebro kommun har befintliga egna trygghetsbostäder och arbetar nu
med att ta fram villkor för ekonomiskt stöd till privata aktörer.

•

Nämnden anser att ersättningen för aktivitetssamordnaren bekostas av
Borås Stads gemensamma resurser. Kostnaden för en
aktivitetssamordnare uppgår till ca 400 000 kr per heltid och år.

•

Stadsdelsnämnden inväntar Räddningstjänstens bedömning om
seniorboendet Blombacka ska betraktas som ett vård- och
omsorgsboende ur brandskyddssynpunkt. Bedöms det som ett vård- och
omsorgsboende får det exempelvis konsekvenser att anslutning av
sprinklersystem och automatiskt brandlarm ska installeras. Det är därför
av vikt att även trygghetsbostäder definieras ur brandskyddssynpunkt och
beskrivs i reglerna.

•

Det framgår inte vad hyresvärden ska bistå med för interiörer i
gemensamhets ytan, exempelvis kök, pentry, toalett, belysning. Nämnden
önskar att kraven specificeras.

•

Stadsdelsnämnden anser det viktigt att aktivitetssamordnaren har
fritidsledarutbildning eller likvärdigt.

•

För att kunna arbeta förebyggande och möjliggöra för att de boende ska
kunna bo kvar när ett ökat behov av omvårdnad uppstår, är den sociala
gemenskapen viktig. Det är inte alltid att den boende har förmågan att
själv ta sig till aktiviteter, särskilt inte om de sker i en annan byggnad.
Stadsdelsnämnden vill belysa att aktivitetssamordnaren inte har utrymme
att hjälpa de boende med deras omvårdnadsbehov, hjälp vid mat
situationer, ledsagning till och från aktiviteter mm, utan ser vikten av ett
förtydligande i reglerna om aktivitetssamordnarens ansvar. Har de
boende ett behov av hjälpinsatser i samband med aktiviteter, kan en
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ansökan om hemtjänst insatser göras. De insatser som beviljas utförs då
av hemtjänsten.
•

Stadsdelsnämnden vill även lyfta följande fundering angående
beslutsordningen där nämnden anser att Lokalförsörjningsförvaltningen
har rätt kompetens för att bedöma om ett boende uppfyller kraven på
trygghetsboende och är berättigat till bidrag. Detta medför också att det
skapas likvärdiga villkor för alla stadsdelar. Nämnden föreslår följande
textändring gällande beslutsordningen:
”Kommunstyrelsen beslutar efter samråd med
Lokalförsörjningsförvaltningen vilka boenden som uppfyller kraven på
trygghetsboende och är berättigade till bidrag. Ansökan ska göras på
blankett ”Ansökan att driva trygghetsboende i Borås Stad”. Ansökan går
till Lokalförsörjningsförvaltningen för beslut.
Lokalförsörjningsförvaltningen samråder med respektive
stadsdelsförvaltning om behov av seniorboende inom
stadsdelsnämndens upptagningsområde och planering. Om
Lokalförsörjningsförvaltningen och stadsdelsnämnden är positiv går
ansökan vidare till Kommunstyrelsen för slutgiltigt beslut.

STADSDELSNÄMNDEN NORR

Malin Carlsson (S)
Ordförande

Bo Drysén
Stadsdelschef
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Markanvisningsavtal Furuberg och Flysjövägen
Den 30 november 2009 tog Kommunstyrelsen beslut att ge Olofssons Bygg markanvisning vid
Furuberg och Flysjövägen, se bifogade kartor. Markanvisningen innebar att bolaget under en tid av
två år från ovan angivet datum, har ensamrätt att förhandla med kommunen om förvärv av marken.
Bolaget önskar nu få avtalen förlängda och upprättade markanvisningsavtal innebär att bolaget,
fram till 2012-11-30, har ensamrätt att förhandla med kommunen om förvärv av marken samt
övriga villkor avseende exploatering.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunen godkänner markanvisningsavtalen.

Tom Andersson

2012-01-10
Datum Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

Morgan Hjalmarsson

2012-01-10
Datum Kommunalråd
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Furuberg

Flysjövägen

Markanvisningsförfrågan Olofssons Bygg
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Bogryd 1:7 m.fl - avtal om fastighetsreglering m.m
I november 2009 godkände kommunfullmäktige ett avtal med Banverket (nuvarande Trafikverket)
om byggandet av en gångport vid Bogryd. Bakgrunden till avtalet var att Banverket stängt av två
plankorsningar i Bogryd som en del i arbetet att öka trafiksäkerheten på Viskadalsbanan.
Avstängningen fick dock konsekvensen att boende inte kunde nå rekreationsområdet öster om
Viskadalsbanan.
Avtalet innebär att kommunen skall utföra och bekosta projektering och byggande av gångporten.
Trafikverket skall dock bidra till projektet med 350 000 kr. Efter anläggandet blir själva gångporten
Trafikverkets egendom som också har ansvar för drift och underhåll av densamma. Gentemot
Trafikverket kommer kommunen att ansvara för övriga anläggningar i anslutning till gångporten.
Anläggningsarbetena skall utföras 21-22 april 2012 och under den tiden måste den berörda delen av
Viskadalsbanan stängas av. Anläggningsarbetena kommer att utföras i Servicekontoret regi.
Kostnaden för anläggningsarbeten, vilka beräknats av Servicekontoret, och kostnad för den
anläggningsförrättning som omtalas i avtalet uppskattas totalt till 2,7 mKr. Tidigare har
kommunstyrelsen anslagit 213 000 kr till upphandling av förfrågningsunderlag (KS 2007-12-17,
§ 730).
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Igångsättning av projektet godkänns till en beräknad kostnad av 2 700 tkr. Servicekontoret utses till
entreprenör.
Finansiering sker genom att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avsätta 2 700 tkr i
samband med behandlingen av Bokslut 2011
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Mellan Borås Stad, nedan kallad Kommunen, och Staten genom Banverket, nedan kallad
Banverket, träffas följande

AVTAL
Bakgrund
Syftet med byggandet av gångport under Viskadalsbanan i Bogryd Borås Stad är att förbättra
tillgängligheten för gående att nå skogs/friluftsområdet på andra sidan järnvägen. Med en
gångport blir säkerheten hög.
I detta avtal regleras förutsättningarna för kommunens byggande av gångport i Bogryd ca km
149+040 det framtida ägandet jämte drift- och underhåll.
Borås Stad är byggherre
1. Borås Stad är byggherre och finansierar byggandet av gångporten.
Finansiering
2. Borås Stad är byggherre och finansierar byggandet av gångporten. Banverket bidrar med
350 tkr till projektet. Beloppet betalas av Banverket till Borås Stad efter godkänd
slutbesiktning.
Gångporten ska projekteras och uppföras under Banverkets kontroll
Projektering och byggande
3. Kommunen utför och bekostar projektering och byggande av gångport i Bogryd (km
149+040) i enlighet med av kommunen framtagna och av Banverket godkända
bygghandlingar. Kommunen skall upprätta relationsritningar enligt Banverkets anvisningar.
Kontroll, besiktningar
4. Banverket utser en egen representant (projektledare), som ska beredas tillfälle att på plats
följa byggandet av gångporten. Banverket skall ha möjlighet till kontroll av byggnadsarbeten
och kallas till byggmöten och slutbesiktning. Banverket ska bära kostnaden för sin
projektledare.
Säkerhet m.m.
5. Vid arbete på eller nära Banverkets spår och kontaktledningsanläggning föreligger
speciella av tågdriften förorsakade olycksfallsrisker. Alla sådana arbeten skall därför utföras
och bedrivas enligt Banverkets skydds- och säkerhetsföreskrifter. Ansvarig för arbetet
ansvarar för att den personal, som utför arbetet delges och iakttar ovan nämnda anvisningar.
Arbeten som kan påverka tågdriften eller som ska utföras på eller nära Banverkets spår får
aldrig utföras annat än i samråd med Banverket.

Bdl 656, km 149+040 2(2)
Järnvägsbro över gångväg
Bogryd, Svaneholm, Borås
__________________________________________________________________________________

Enligt Järnvägslag (SFS 2004:519) 9 kap. 1 §, råder förbud mot att beträda spårområdet utan
Banverkets tillstånd.
Skador
6. Kommunen ansvarar för skador som utbyggnaden förorsakar på Banverkets anläggningar
och för järnvägstrafiken under den tid utbyggnadsarbetena pågår.
Framtida ägande och ansvar för drift- och underhåll m.m.
Banverket blir ägare till gångporten
7. Banverket blir ägare till gångporten omfattande rörbrokonstruktionen med stödmurar och
fallskydd och ansvarar för framtida drift och underhåll.
8. Banverket ska närvara vid slutbesiktningen av gångporten. Efter godkänd slutbesiktning
och överlämnandet av dokumentation med förvaltningshandlingar övergår äganderätten av
gångporten till Banverket.
Borås Stad ansvarar för Garantibesiktningen
9. Borås Stad ansvarar för garantibesiktningen, som ska utföras fem år efter godkänd
slutbesiktning. Banverket ska kallas till garantibesiktningen.
Drift- och underhållsansvar för gångvägen genom gångporten
10. För gångporten under järnvägen har kommunen drift- och underhållsansvar för de
åtgärder som inte omfattas av Banverkets ansvar enligt punkt 7 ovan. Kommunen ansvarar för
vägbana, belysning och dräneringsanordningar inklusive infiltrationsgropar. Kommunen
ansvarar även för klottersanering på gångporten.
Kommen avser att överlåta gångvägen till Viskafors Vägsamfällighet så att Kommunens driftoch underhållsansvar åvilar samfälligheten. Kommunen ansöker om anläggningsförrättning
avseende utökning av Vägsamfälligheten.

_________________________
Denna överenskommelse har upprättats i två exemplar av vilka vi har tagit varsitt.
Göteborg den
För Banverket

/

2009

_____________________

Borås den
/
För Borås Stad

2009

_____________________
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Överklagan till Kammarrätten av ansökan från Mohammed
Aabi om fristående skola
Förvaltningsrättens beslut har överklagats av Stadsjurist Lars-Olof Danielsson
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Vidtagen åtgärd godkänns.
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