KALLELSE

1 (6)

2015-11-20

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 30 november 2015 kl 14.00.
Ulf Olsson
Göran Björklund

Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid
ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)
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Kommunchefen
Personal och förhandling
Information
Kvalitet och utveckling
Markavdelningen
Ekonomistyrning
Näringsliv
Samhällsplanering
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2015-11-30

Val av protokolljusterare

Kc

1

Anmälningsärenden:
a)

Protokoll för Sjuhärads samordningsförbund 2015
(2015/KS0128 106-1)
(Bil)

b)

Protokoll från direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds sammanträden 2015
(2015/KS0159 106-1)

(Bil)

c)

Förbundsavgift år 2016 till Sveriges Kommuner och
Landsting
(2015/KS0747 106-1)
(Bil)

d)

Kommunstyrelsens protokoll från den 26 oktober
2015, § 469, (Kommunstyrelsens budget) en
protokollsanteckning saknas.
(2015/KS0069 041-1)

(Bil)

(Förslag: a–d till handlingarna)
Kc

2

Arvode till ledamöter i styrgruppen för översyn av den politiska
organisationen.
(2015/KS0206 001-1)
(Bil)

Kc

3

Svar på motion av Fredrich Legnemark (V); Beträffande
kommunala flaggdagar för de nationella minoriteterna.
(2015/KS0457 105-1)

(Bil)

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP): Flagga för våra
minoriteter!
(2013/KS0444 105-1)

(Bil)

Kc

4

Kc

5

Revidering av Bestämmelser för utdelning av minnesgåva
till i Borås Stad anställda och kommunala förtroendevalda m.fl.
(2015/KS0056 105-1)
(Bil)

PF

1

Svar på motion av Alfio Franco (M) och Annacarin
Martinsson (M); Om verkliga lönekostnader.
(2011/KS0662 024-1)

(Bil)
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1

Svar på motion av Anne-Marie Ekström (FP) och Falco
Güldenpfennig (KD); Ta fram en HBTQ-policy.
(2014/KS0109 027-1)

(Bil)

Svar på motion av Ida Legnemark (V) och Anita
Spjuth (V); HBTQ-certifiera Borås.
(2014/KS0441 023-1)

(Bil)

Hälsoundersökning av all personal i Borås Stad.
(2014/KS0177 026-1)

(Bil)

Svar på motion av Marie Fridén (M), Vivi Roswall (M)
och Annette Carlson (M); Synliggör och öka professionaliseringen av socialtjänsten.
(2015/KS0423 023-1)

(Bil)

Svar på motion av Anne-Marie Ekström (FP) och Morgan
Hjalmarsson (FP); Om fritt trådlöst nätverk i centrum.
(2014/KS0527 005-2)

(Bil)

Svar på motion av Ida Legnemark (V); Om att förbättra
villkoren i daglig verksamhet.
(2014/KS0429 733-3)

(Bil)

Anmälningsärende:
a)

Angående beslut om flytt.
(Kommunfullmäktiges ordförande har besvarat brevet).
(2015/KS0661 734-3)

(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
KU

KU
KU

2

3
4

Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD); Tjänstegarantier – en kvalitetskontroll värdig namnet.
(2013/KS0415 100-1)

(Bil)

Remiss av SOU 2015:66 En förvaltning som håller ihop.
(2015/KS0622 005-1)

(Bil)

Dialog om samverkan kring evidensbaserad vård för
personer som injicerar droger.
(2015/KS0295 773-3)

(Bil)
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Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (L); Motverka
våldsbejakande extremism!
2015/KS0209 106-3

(Bil)

Promemoria om arbetet för att motverka våldsbejakande
extremism i Borås Stad.
(2015/KS0772 106-1)

(Bil)

Försäljningspris för tomträttsfastigheter, småhus, för år 2016
(2015/KS0513 256-2)

(Bil)

Försäljning, del av Slättäng 1:1, Mellanvägen i Sparsör
(2015/KS0715 253-2)

(Bil)

Anmälningsärende:
a)

Bordtennis i Dalsjöbadet.
(2015/KS0714 206-3)

(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
E
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Boråsregionen, fortsatt finansiering av regional vuxenutbildning.
(2014/KS0869 706-1)

(Bil)

Uppdrag budget 2015: Utredning av framtida användning av
Särlaskolan.
(2015/KS0585 291-3)

(Bil)

Användning av administrativa lokaler på Bodaskolan 7 – 9.
(2015/KS0647 291-3)

(Bil)

Ansökan om anläggningslån, Borgstena Allhall.
(2015/KS0632 805-3)

(Bil)

Fristadbostäder AB; Förvärv av fastigheter.
(2015/KS0758 107-1)

(Bil)

Svar på motion av Fredrich Legnemark (V) och Ida
Legnemark (V); Bredda Borås matutbud.
(2015/KS0299 310-1)

(Bil)

Svar på motion av Ida Legnemark (V); Kostnader för cellprov
och mammografi ska ingå i försörjningsstöd.
(2015/KS0455 754-3)
(Bil)
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Svar på motion av Anna Svalander (FP); om att frångå kösystemet till de fristående skolorna i Borås så att dessa också
kan ta emot nyanlända elever.
(2015/KS0691 611-3)

(Bil)

Timersättning till externa utförare inom hemtjänstvalet 2016.
(2015/KS0750 055-3)

(Bil)

Revidering av Internationell policy för Borås Stad.
(2013/KS0738 105-1)

(Bil)

Miljörapport Tertial 2 2015 – Borås Stad.
(2015/KS0395 403-2)

(Bil)

Svar på motion av Annette Carlson (M) och Monica
Hermansson-Friedman (M): Strandpromenad mellan
Asklanda och Skalle badplats.
(2014/KS0529 312-2)

(Bil)

Granskningsyttrande över detaljplan för del av Viared
Elden 1 m.fl.
(2014/KS0089 214-2)

(Bil)

Granskningsyttrande över detaljplan för Sparsör,
Längjum 3:39 m.fl. Mellanvägen.
(2015/KS0398 214-2)

(Bil)

Fossilfritt Sverige.
(2015/KS0775 429-2)

(Bil)

Kc 1 a-d) anmälningsärenden
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a- d till handlingarna)

Kc2

BESLUTSFÖRSLAG

Arvode till ledamöter i styrgruppen för översyn av den
politiska organisationen
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ledamöter i den politiska styrgruppen erhåller ersättning för protokollfört sammanträde med styrgruppen för översynen av
den politiska organisationen utifrån kommunens bestämmelser om ersättning till förtroendevalda. För kommunalråd som
deltar i styrgruppen utgår dock ingen ersättning.

2015-11-17
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0206 001
Programområde: 1
Handläggare: Pelle Pellby, tfn 033-35 71 66
Datum/avdelningschef: 2015-11-17/ Svante Stomberg

Sida
1(1)

PM
2015-11-30

Dnr 2015/KS0206 001

Stadskansliet
Personal- och förhandling
Handläggare: Pelle Pellby

Arvode till ledamöter i styrgruppen för översyn av den politiska
organisationen
Ärendet
Kommunfullmäktige har fattat beslut om att centrala facknämnder ska införas från
årsskiftet 2016/2017 och att stadsdelsnämnderna ska avskaffas. Kommunstyrelsen
har kommunfullmäktiges uppdrag att svara för nödvändigt utrednings- och implementeringsarbete.
Kommunstyrelsen har fattat beslutat om uppdragsdirektiv för översyn av den politiska organisationen, (kommunstyrelsen 2015-05-25 § 229).
Överväganden
Kommunstyrelsen uppmanande i direktiven samtliga partier i kommunfullmäktige att
anmäla två ledamöter till den politiska styrgruppen för översynen. Frågan om ersättning till ledamöterna i styrgruppen behandlades dock inte av kommunstyrelsen.
Samtliga partier har anmält ledamöter och styrgruppen har bedrivit sitt arbete under
hösten 2015 och kommer att fortsätta med det under 2016. Styrgruppen har haft 7
protokollförda á två timmar under hösten 2015.
Kommunstyrelsen har enligt bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda möjlighet att fatta beslut om att ersättning kan utgå för protokollfört sammanträde med styrgruppen för översynen av den politiska organisationen.
Bedömning
Det är rimligt att ledamöter i den politiska styrgruppen erhåller ersättning för protokollfört sammanträde med styrgruppen för översynen av den politiska organisationen
utifrån kommunens bestämmelser om ersättning till förtroendevalda. För kommunalråd som deltar i styrgruppen utgår dock ingen ersättning.
Förslag
Ledamöter i den politiska styrgruppen erhåller ersättning för protokollfört sammanträde med styrgruppen för översynen av den politiska organisationen utifrån kommunens bestämmelser om ersättning till förtroendevalda. För kommunalråd som deltar i
styrgruppen utgår dock ingen ersättning.
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Svante Stomberg
Kommunchef
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Kc3

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Fredrich Legnemark (V): Beträffande kommunala flaggdagar för de nationella minoriteterna
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles

2015-11-18
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0457 105
Handläggare: Camilla Christensen, tfn 357031
Datum/avdelningschef: 151106/GB

Programområde: 1

Sida
1(2)
2015-11-30

Dnr 2015/KS0457

Avd: Sekretariatet
Handläggare: Camilla Christensen
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Fredrich Legnemark (V):
Beträffande kommunala flaggdagar för de nationella minoriteterna
Fredrich Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-27 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Borås stad reviderar sina rutiner för flaggdagar till att inkludera
de nationella minoriteternas flaggdagar så som de är införda i Svenska akademiens
almanacka.
Fyra av de fem nationella minoriteterna har fastställda högtidsdagar och flaggor. Samefolkets dag firas den 6 februari, sverigefinländarnas dag firas den 24 februari, romerna firas den 8 april och tornedalingarna firar den 15 juli. Den judiska nationella
minoriteten i Sverige har inte en fastställd högtidsdag eller flagga.
Minoriteternas föreningar i Borås har kontaktats för yttrande över det som föreslås i
motionen. Samer, sverigefinländare, romer och tornedalingar är positiva till att deras
högtidsdag uppmärksammas. Då Borås är finskt förvaltningsområde uppmärksammans sverigefinländarnas högtidsdag redan idag. Den Judiska föreningen har ingen
önskan om lokal flaggning då man inte har någon fastställd högtidsdag eller flagga.
Borås Stads representationskommitté har yttrat sig och tillstyrker motionen.
Bedömning
Kommunstyrelsen anser att det är rimligt att de nationella minoriteternas högtidsdagar uppmärksammas genom flaggning vid de officiella flaggstängerna. Allt fler kommuner och myndigheter gör också detta. En utökning av flaggning för de minoriteter
som önskar det innebär en kostnad för inköp av flaggor på cirka 15.000 kronor samt
en utökad kostnad på ca 32.000 kronor per år för flaggning.
Representationskommittén ansvarar för Borås Stads flaggrutiner för de officiella
flaggstängerna. Rutinerna behöver revideras om ovanstående förändring beslutas.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Bifall till motionen
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KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Göran Björklund
Kommunsekreterare

Motion beträffande kommunala flaggdagar för de nationella minoriteterna
Sverige har som bekant ett antal nationella minoriteter, vars situation och villkor har varierat
ganska stort historiskt sett. Dessa har de senaste åren lyckats få både erkännande och vissa
rättigheter, framför allt vad det gäller språkundervisning och liknande. Genom införandet av
finskt förvaltningsområde har stora steg tagits i riktning att erkänna och tillmötesgå en i Borås
Stad stor grupp som betytt mycket för staden.
Dessa minoriteter har varit vitala för Sveriges utveckling till det moderna land vi lever i nu,
utan varandra är landet åtskilligt fattigare.
För att skapa uppmärksamhet kring och förmedla kunskap kring de nationella minoriteterna
föreslår Vänsterpartiet att;
Att Borås stad reviderar sina rutiner för flaggdagar till att inkludera de nationella
minoriteternas flaggdagar så som de är införda i Svenska akademiens almanacka
Fredrich Legnemark - Vänsterpartiet Borås
Borås 2015-05-26

Kc4

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP): Flagga
för våra minoriteter!
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles.

2015-11-18
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0444 105
Programområde:1
Handläggare: Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65
Datum/avdelningschef: 2015-11-10/ Svante Stomberg

Sida
1(1)
2015-11-30

Dnr 2013/KS0444

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ingegerd Eriksson
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP):
Flagga för våra minoriteter!
Morgan Hjalmarsson (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-06-04
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att revidera Borås Stads flaggrutiner, och införa officiell flaggning
vid våra erkända nationella minoriteters högtidsdagar i den mån de har sådana.
Fyra av de fem nationella minoriteterna har fastställda högtidsdagar och flaggor. Samefolkets dag firas den 6 februari, sverigefinländarnas dag firas den 24 februari, romerna firar sin dag den 8 april och tornedalingarna den 15 juli. Den judiska nationella
minoriteten i Sverige har inte en fastställd högtidsdag eller flagga.
Minoriteternas föreningar i Borås har kontaktats för yttrande över det som föreslås i
motionen. Romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är positiva till att deras högtidsdag uppmärksammas. Då Borås är finskt förvaltningsområde, uppmärksammas
sverigefinnarnas högtidsdag redan idag. Den Judiska föreningen har ingen önskan om
lokal flaggning då man inte har någon fastställd högtidsdag eller flagga.
Bedömning
Kommunstyrelsen anser att det är rimligt att de nationella minoriteternas högtidsdagar uppmärksammas genom flaggning. Allt fler kommuner och myndigheter gör
också detta. En utökning av flaggning för de minoriteter som önskar det innebär en
kostnad för inköp av flaggor på cirka 15.000 kronor samt en utökad kostnad på cirka
32.000 kronor per år för flaggning.
Representationskommittén ansvarar för Borås Stads flaggrutiner. Rutinerna behöver
revideras utifrån intentionerna i motionen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef
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Motion

2013-06-19

Flagga för våra minoriteter!
Flaggor har under lång tid varit viktiga för människors identitetsskapande. Olika flaggor som
hissas tillsammans symboliserar vänskap och tolerans.
Förutom att flagga med den svenska flaggan vid 18 olika högtidsdagar under året hissar Borås
Stad våra nordiska grannländers flaggor vid respektive lands nationaldag. Vi flaggar också då
vi har offentliga delegationer på besök från andra länder. Flaggdagarna täcker ett brett område
där de flesta bemärker kungliga födelse- eller namnsdagar, men också dagar som Nobeldagen,
internationella kvinnodagen, juldagen och Gustaf Adolfs-dagen är flaggdagar.
För att Borås Stads officiella flaggning ska bli mer mångfaldsinriktad och inkluderande
föreslår Folkpartiet liberalerna att de erkända nationella minoriteternas (judar, romer, samer
sverigefinnar och tornedalingar) respektive högtidsdagar, i den mån de har sådana,
uppmärksammas med deras flaggor.
Det skulle också öka kunskapen om våra minoriteter om deras högtidsdagar markerades med
en särskild flaggdag.
Med anledning av ovanstående föreslår jag Kommunfullmäktige besluta att:
- Revidera Borås Stads flaggrutiner, och införa officiell flaggning vid våra erkända nationella
minoriteters högtidsdagar i den mån de har sådana.
Morgan Hjalmarsson (FP)

Kc5

BESLUTSFÖRSLAG

Revidering av Bestämmelser för utdelning av minnesgåva till i Borås Stad anställda och kommunala
förtroendevalda m.fl.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Ny lydelse av § 8 i Bestämmelser för utdelning av minnesgåva till i Borås Stad anställda och kommunala
förtroendevalda m fl antas.

2015-11-23
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-11-24
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0056 105
Handläggare: Camilla Christensen, tfn 357031
Datum/avdelningschef: 2015-10-30/GB

Programområde: 1

Sida
1(2)
2015-11-30

Dnr 2015/KS0056

Avd: Stadskansliet/Sekretariatet
Handläggare: Camilla Christensen
Kommunfullmäktige

Revidering av Bestämmelser för utdelning av
minnesgåva till i Borås Stad anställda och
kommunala förtroendevalda m.fl.
I Borås Stads bestämmelser för utdelning av minnesgåva regleras i § 8 ett urval av vad anställda i Borås Stad och kommunala förtroendevalda kan välja för typ av minnesgåvor vid 25
års tjänstgöring/uppdragstid.
I en skrivelse till Borås Stads representationskommitté har Marie Cronwall med 20 års

anställning i samband med avgång och pension från Utbildningsförvaltningen föreslagit en utökning av utbudet för minnesgåvor med guldarmband från Kungliga Patriotiska Sällskapet. Priset för guldarmbandet är likvärdig som för Kungliga Patriotiska
medaljen av andra storleken som finns i utbudet idag.
Representationskommittén ställer sig positiva till förslaget rekommenderar nedanstående ändring gällande minnesgåvor till författningssamlingen 8 §;
Nuvarande text:
8§
Minnesgåva kan utgöras av guldur, kristallskål, konstverk/konsthantverk, medalj från Kungliga
Patriotiska Sällskapet eller resa enligt skatteverkets rekommendationer och reglemente. Kommunstyrelsen anvisas årligen i budget ett anslag för beräknande kostnader för inköp av minnesgåvor.
Det ankommer på vederbörande styrelse eller nämnd att efter förfrågan hos berörd
person bestämma i vilken form minnesgåva till anställd skall utgå.
På representationskommittén ankommer att efter förfrågan hos berörd person bestämma i vilken form minnesgåva till förtroendevald och till i 2 § angiven person skall
utgå.
Förslag till textändring:
8§
Minnesgåva kan utgöras av guldur, kristallskål, konstverk/konsthantverk, medalj och guldarmband från Kungliga Patriotiska Sällskapet eller resa enligt skatteverkets rekommendationer och
reglemente. Kommunstyrelsen anvisas årligen i budget ett anslag för beräknande kostnader för inköp
av minnesgåvor.
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Det ankommer på vederbörande styrelse eller nämnd att efter förfrågan hos berörd
person bestämma i vilken form minnesgåva till anställd skall utgå.
På representationskommittén ankommer att efter förfrågan hos berörd person bestämma i vilken form minnesgåva till förtroendevald och till i 2 § angiven person skall
utgå.
Representationskommittén har den 15 september bifallit förslaget
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Ny lydelse av 8 § i Bestämmelser för utdelning av minnesgåva till i Borås Stad anställda och
kommunala förtroendevalda m fl
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Göran Björklund
Kommunsekreterare

PF1

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Alfio Franco (M) och Annacarin
Martinsson (M) om verkliga lönekostnader
En redovisning av de totala lönekostnaderna på lönebeskedet är möjlig men innebär ökade kostnader
för Borås Stad. Ökningen omfattar dels engångskostnader på 96 000 kronor dels en årlig underhållskostnad på f.n. 14 000 kronor.
Borås Stads intranät ger möjlighet till en mer fördjupad information om de totala lönekostnaderna utöver en siffermässig redovisning på lönespecifikation. Intranätets möjligheter innebär heller inga ökade
kostnader.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
-

redovisningen av den totala lönekostnaden ska ske på Borås stads intranät
motionen är därmed besvarad

2015-11-10
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2011/KS0662 024
Handläggare: Annica Dahlen, tfn 35 77 16
Datum/avdelningschef: 2015-01-23 Per Olsson

Programområde: 1
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Dnr 2011/KS0662

Personal- och förhandling
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Alfio Franco (M) och Annacarin Martinsson (M) om verkliga lönekostnader
Ärendet
Alfio Franco (M) och Annacarin Martinsson (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2011-09-21 lämnat motion om att redovisa verkliga lönekostnader på lönebeskedet.
I motionen föreslås att de ansvariga får i uppdrag att utreda möjligheterna att ta fram
en ny utformning av lönebesked där de faktiska lönekostnaderna visas i alla sina delar.
Överväganden
För varje anställd betalar arbetsgivaren bruttolön (lön före skatt) till den anställde,
lagstadgade arbetsgivaravgifter samt avtalsförsäkringar. De sociala avgifterna består
dels av en lagstadgad arbetsgivaravgift som hjälper till att bekosta samhällets sociala
skyddsnät och dels en allmän löneavgift.
Utöver de lagstadgade arbetsgivaravgifterna finns avgifter som avtalats med de
fackliga organisationerna. Det handlar då om avtalsförsäkringar och avtalspensioner.
För arbetsgivaren Borås Stad så är personalomkostnadspålägget för år 2015 beräknat
till 39,08 %. För anställde som inte fyllt 26 år vid årets ingång är avgiften f.n. 21,91 %
och för anställda som vid årets ingång fyllt 65 år så är avgiften 15,81 %.
Motionärerna lämnade år 2002 en motion med motsvarande förslag.
Kommunfullmäktige beslutade 2004-09-16 att lämna motionen besvarad. I svaret på
motionen konstaterades då b.la. att ”Kommunstyrelsen anser det positivt att den
anställde är medveten om kommunens totala personalkostnad. De flesta anställda vet
dock troligtvis redan idag att det tillkommer ett antal kostnader för arbetsgivaren
utöver bruttolön”.
Kommunens nuvarande lönesystem skulle kunna hantera en redovisning av
arbetsgivaravgifter på den anställdes lönespecifikation. Men det innebär extra
kostnader. Det handlar dels om en beräknad utvecklingskostnad på 42000 kronor dels
en kostnad för överföring av uppgifterna på bankfil på 54 000 kronor. Dessa båda
kostnader är engångskostnader. Därutöver tillkommer en årlig underhållskostnad på
f.n. cirka 14 000 kronor som årligen räknas upp med index. För 2015 är uppräkningen
3,72 procent.
En möjlighet att undvika dessa kostnader men att ändock ge en mer fördjupad information och redovisning av de totala lönekostnaderna inklusive lagstadgade arbets-
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givaravgifter och kostnader för avtalsförsäkringar är att istället utnyttja Borås Stads
intranät.
Borås Stads intranät, kommunens interna datornät, har genomgått en kraftfull modernisering och ökad tillgänglighet under hösten 2014. Alla anställda som har tillgång
till en dator, surfplatta eller mobiltelefon har också tillgång till intranätet.
Intranätet bygger sex huvudrubriker. Under ingången ”anställning” finns b.la. lön,
ersättningar, arbetstid – semester, ledighet, frånvaro – pension och försäkringar mm.
Här skulle med fördel en information kring de totala lönekostnaderna kunna placeras.
Informationen finns då i ett sammanhang med andra relevanta uppgifter för den anställde.
Informationen kan t.ex. innehålla uppgifter om innehållet i den lagstadgade arbetsgivaravgiften, avtalsförsäkringar mm, tillsammans med Borås Stads personalkostnadspålägg och exempel på hur den totala lönekostnaden beräknas.
Bedömning
En redovisning av de totala lönekostnaderna på lönebeskedet är möjlig men innebär
ökade kostnader för Borås Stad. Ökningen omfattar dels engångskostnader på 96 000
kronor dels en årlig underhållskostnad på f.n. 14 000 kronor.
Borås Stads intranät ger möjlighet till en mer fördjupad information om de totala lönekostnaderna utöver en siffermässig redovisning på lönespecifikation. Intranätets
möjligheter innebär heller inga ökade kostnader.
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
-

redovisningen av den totala lönekostnaden ska ske på Borås Stads intranät
motionen är därmed besvarad

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Per Olsson
Personalchef

MOTION

Verkliga lönekostnader

Vi i Moderaterna har sedan länge noterat att uppgift som ges till den anställde om vad
arbetsgivarens verkliga lönekostnad är saknas på den anställdes lönebesked. Detta visar enbart
bruttolön, avdrag för preliminärskatt och nettolön, vilket inte ger en fullständig bild av de
verkliga lönekostnaderna.
År 2002 lämnade vi i Moderaterna in en motion där vi föreslog att samtliga lönekostnader
skulle redovisas i klartext på de anställdas lönebesked. Då kommunen vid den tiden befann
sig i en situation med byte av både löne- och ekonomisystem blev motionen endast besvarad.
Idag är frågan fortfarande aktuell. Att på lönebeskedet redovisa den totala lönekostnaden i alla
dess delar skulle göra denna tydlig för alla parter och den transparens som är önskvärd skulle
uppnås.
Med anledning av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta:

Att de ansvariga får i uppdrag att utreda möjligheterna att ta fram en ny utformning av
lönebesked där de faktiska lönekostnaderna visas i alla sina delar

Alfio Franco (m)
Annacarin Martinsson (m)

PF2

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Anne-Marie Ekström (FP) och
Falco Güldenpfennig (KD): Ta fram en HBTQ-policy
Remissvaren visar att nämnder och styrelser har en positiv syn på att HBTQ-frågor synliggörs
och att ett aktivt värdegrundsarbete bedrivs som bidrar till att inkludera och möta alla människor
med respekt och professionalitet. Vidare anser man inte att det finns behov av fler styrdokument
utan arbetet med HBTQ-frågor ska inrymmas i den redan befintliga Plan för lika rättigheter och
möjligheter.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
HBTQ-frågorna ska inrymmas i den redan befintliga Plan för lika rättigheter och möjligheter utan att en
särskild HBTQ-policy skapas.
Motionen anses därmed besvarad.

2015-11-17
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0109 027
Handläggare: Marianne Andrén, tfn 033 35 70 12
Datum/avdelningschef: 151027/Per Olsson

Programområde: 1
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Dnr 2014/KS0109

Avd: Stadskansliet
Handläggare: Marianne Andrén
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Anne-Marie Ekström (FP)
och Falco Güldenpfennig (KD): Ta fram en
HBTQ-policy!

Anne-Marie Ekström (FP) och Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-01-15 inlämnat rubricerad motion.
Vid olika tillfällen har Borås Stad beslutat om åtgärder för att öka kompetensen kring
HBTQ-frågor. Trots det finns, enligt motionärerna, fortfarande diskriminerande och
negativa attityder mot HBTQ-personer. I motionen föreslås därför att Borås Stad tar
fram en HBTQ-policy där beslut om HBTQ-frågor finns dokumenterat och att policyn kopplas till en handlingsplan med uppföljning.
Motionen har varit remitterad till samtliga nämnder och bolag.
Inkomna remissvar bifogas.
De inkomna remissvaren har en positiv syn på att HBTQ-frågor synliggörs och
framhåller vikten av att ett aktivt värdegrundsarbete bedrivs som bidrar till att
inkludera och möta alla människor med respekt och professionalitet. Flera nämnder
menar dock att det inte finns behov av fler styrdokument utan arbetet med HBTQfrågor bör ske inom ramen för redan befintliga. Här nämns Plan för lika rättigheter
och möjligheter som ett lämpligt styrdokument.
Vikten av att skapa en arbetsmiljö som främjar hälsa, förebygger ohälsa och värnar
om alla människors lika värde och allas rätt att bli behandlade som individer på lika
villkor har slagits fast i Borås Stads Personalpolitiska program. För att få ett aktivt
värdegrundsarbete och nå framgång behövs ett normkritiskt perspektiv för att få syn
på, ifrågasätta och förändra begränsande strukturer och normer istället för att få
enskilda individer att passa in i det som anses normalt.
År 2014 togs ett helhetsbegrepp genom att den tidigare Likabehandlingsplanen
(jämställdhets- och mångfaldsplanen) Arbetsmiljöplanen och Hälsoplanen införlivats i ett
gemensamt styrdokument Plan för lika rättigheter och möjligheter. Inom ramen för denna
plan ska även beslut om insatser och aktiviteter kring HBTQ-frågor ingå. Till exempel
kan ett beslut om att genomföra utbildning inom HBTQ-området vara ett sätt att
synliggöra och lära kring dessa frågor. Det finns också möjlighet till certifiering inom
området. Ett annat exempel är att ha en stående punkt på arbetsplatsträffarna för att
hålla en öppen och levande diskussion kring värdegrundsfrågor i allmänhet och
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HBTQ-frågor i synnerhet. Allt för att nå framgång i att skapa ett tillåtande och
främjande arbetsklimat där alla har rätt att bli behandlade på lika villkor.
Genom att koppla HBTQ-frågorna till Plan för lika rättigheter och möjligheter
kommer även det som beslutas att kontinuerligt följas upp. Planen upprättas nämligen
för en treårsperiod men följs upp och utvärderas varje år.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
HBTQ-frågorna ska inrymmas i den redan befintliga Plan för lika rättigheter och möjligheter
utan att en särskild HBTQ-policy skapas.
Motionen anses därmed besvarad

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Per Olsson
Personalchef

Motion
Kommunfullmäktige

2014-01-16

Ta fram en HBTQ-policy!
Kommunfullmäktige i Borås har vid olika tillfällen beslutat om åtgärder för att öka kunskapen och
kompetensen kring HBTQ-frågor. 2005 fattades beslut att all personal ska genomgå utbildning i HBTfrågor och förtroendevalda rekommenderades att delta i sådan utbildning. Därefter har ytterligare
beslut tagits i Kommunfullmäktige för att öka kunskapen kring HBTQ-frågor. I april 2011 beslutades
att skolelever ska garanteras utbildning och i september 2013 beslutades att HBTQ-kompetensen ska
ökas inom föreningslivet.
Tyvärr finns det fortfarande diskriminerande och negativa attityder mot HBTQ-personer. Det är
därför viktigt att kunskapen om HBTQ-personers situation och villkor finns inom kommunal
verksamhet. För det finns två skäl. Dels för att personer som arbetar inom kommunen och som hör
till gruppen HBTQ-personer ska kunna känna sig välkomna och våga vara den hen är och inte behöva
låtsas vara någon annan. Dels för att anställda som möter medborgarna i kommunen ska kunna ha
ett korrekt bemötande. Särskilt viktigt är detta inom skolan och skolundervisningen liksom inom
vård- och omsorg. Men alla anställda bör ta del av utbildning i HBTQ.
Det har gått ett antal år sedan det första beslutet togs om utbildning av all personal. Det är viktigt att
de beslut som fattats följs upp.
Det är också viktigt att de beslut som fattats kring HBTQ-frågor också finns dokumenterat på ett
enhetligt sätt, till exempel i en policy. Till policyn ska också kopplas en handlingsplan med
uppföljning.
Vi föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att
Borås Stad tar fram en HBTQ-policy i enlighet med motionen intentioner
Anne-Marie Ekström
Folkpartiet Liberalerna
Falco Güldenpfennig
Kristdemokraterna
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Servicenämnden
Carina Andersson, tfn: 35 91 92

2014-09-18

Diarienummer
2014/SN0152-026

Kommunstyrelsen

Motion: Ta fram en HBTQ-policy!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0109

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från
yttrande)
Servicenämnden avstyrker remissen.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Servicenämnden anser att de frågor en HBTQ-policy skulle behandla med fördel kan
läggas in i Planen för Lika rättigheter och möjligheter. På så vis hålls antal
styrdokument nere, något som bidrar till effektivisering.

Nämndens yttrande i sin helhet

Servicenämnden anser att de frågor en HBTQ-policy skulle behandla med fördel kan
läggas in i Planen för Lika rättigheter och möjligheter. På så vis hålls antal
styrdokument nere, något som bidrar till effektivisering.

Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande

Servicenämnden
Kent Hedberg
Ordförande
Ingemar Persson
Förvaltningschef
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Nämnd/Bolag
Handläggare, telefon

Datum

Diarienummer

Kommunstyrelsen

Motion: Ta fram en HBTQ-policy!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0109

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från
yttrande)
Revisorskollegiet avstår från yttrande.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Nämndens yttrande i sin helhet

Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande

REVISORSKOLLEGIET

Ingwer Kliche
Ordförande
Ola Sabel
Förvaltningschef
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REMISSVAR
Datum

2014-10-16

1
Ärendenummer

Dnr 2014/KN0179 027

Gunilla Hellén, 033-35 76 37
Kommunstyrelsen

Yttrande över motionen Ta fram en HBTQ-policy!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0109.

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att tillstyrka motionen Ta fram en HBTQ-policy!
Kulturnämndens yttrande i sammanfattning
Kulturnämnden anser att det är viktigt att både medarbetare och medborgare i Borås
Stad känner sig inkluderade och bemöts med respekt. Att ha en HBTQ-policy att
arbeta utifrån är ett grundläggande och nödvändigt verktyg. Det är viktigt att staden
har en gemensam syn i dessa frågor och ett policydokument som alla verksamheter i
staden kan utgå ifrån. Policyn bör, som alla styrdokument, ta avstamp i Visionen
”Borås 2025”. Kulturnämnden tillstyrker motionen Ta fram en HBTQ-policy!
Kulturnämndens yttrande i sin helhet
Motionärerna beskriver i sin text att det ”tyvärr fortfarande förekommer
diskriminerande och negativa attityder mot HBTQ-personer. Det är därför viktigt att
kunskapen om HBTQ-personers situation och villkor finns inom kommunal
verksamhet.” Att människor diskrimineras är aldrig acceptabelt och det är en viktig
fråga att arbeta med för att motverka diskriminering både inom vår egen organisation
och när vi möter medborgarna vi tjänar i våra olika yrkesroller.
Kulturnämnden anser att det är viktigt att alla anställda är insatta i frågan och att
bemötandefrågor generellt är viktiga. Att ha en policy att utgå ifrån i det arbetet är
nödvändigt för att skapa en samsyn inom organisationen och en riktning att ta fart i
arbetet ifrån.
Policyn bör ta avstamp i Visionen Borås 2025 och framförallt ifrån det strategiska
målområdet ”Människor möts i Borås”.
KULTURNÄMNDEN

Bengt Wahlgren
Ordförande

Eva-Lotta Franzén
Kulturchef
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Datum

2014-10-20

1(2)
Diarienummer

2014/SON0129

Handläggare
Susanne Ohlsén, 033-35 81 85

Mottagare
Kommunstyrelsen

Remissvar på motion Ta fram en HBTQ policy
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0109

Nämndens beslut

Sociala omsorgsnämnden beslutar att tillstyrka motionen gällande att ta fram en HBTQpolicy. Nämnden föreslår att policyn ska ingå i den Plan för lika rättigheter och
möjligheter som finns i förvaltningen.
Att samla handlingsplaner gällande lika rättigheter och möjligheter i en gemensam plan
underlättar hanteringen av policys och arbetet med att implementera delarna i
respektive plan. Dessutom minimeras risken att någon av diskrimineringsgrunderna
missas. För att skapa konkret förändring krävs ett aktivt arbete, utvärdering av insatser
och åtgärder och att respektive förvaltning formulerar nya mål och riktningar för arbetet
i takt med att framsteg görs. Uppföljning och eventuell revidering av Plan för lika
rättigheter och möjligheter bör genomföras årligen.

Nämndens yttrande i sin helhet

Arbetsmiljölagens och diskrimineringslagens intentioner är att skapa en arbetsmiljö som
förebygger ohälsa, främjar hälsa och värnar om alla människors lika värde och allas rätt
att bli behandlade som individer på lika villkor. Arbetet ska ge ett positivt utbyte i form
av ett rikt arbetsinnehåll, bidra till arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig
utveckling. Arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla medarbetare oavsett
diskrimineringsgrund; kön, könsidentitet eller konstuttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder. Arbetsgivaren
och arbetstagarrepresentanter ska samverka om aktiva åtgärder för att främja lika
rättigheter och möjligheter i arbetslivet.
I Vision 2025 uttrycks Borås Stads vilja att ta tillvara varje individs unika kraft, kunskap,
förmåga och idéer. Borås Stad arbetar med lika rättigheter och möjligheter för att
utveckla verksamheten och för att kunna ge medborgarna den absolut bästa servicen.
Genom att skapa förutsättningar för en hälsofrämjande arbetsmiljö och en större
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mångfald blir vi bättre på att möta medborgarnas skiftande behov och får dessutom en
organisation som präglas av kvalitet och kreativitet. Ett aktivt mångfalds-, jämställdhetsoch hälsoarbete med både förebyggande åtgärder och hälsofrämjande insatser är också
en förutsättning för att vara en attraktiv arbetsgivare. Borås Stads Plan för lika
rättigheter och möjligheter är ett viktigt verktyg i detta arbete.
Plan för lika rättigheter och möjligheter ersatte Plan för likabehandling och inkluderar
från och med 2014 även förvaltningens arbetsmiljö- och hälsoplan. Planen upprättas på
varje förvaltning för en treårsperiod och utvärderas årligen i samverkan med de fackliga
organisationerna. Syftet är att få ett helhetsgrepp om såväl likabehandling som
arbetsmiljöfrågor med utgångspunkt i ett systematiskt förbättringsarbete.
Chefer på alla nivåer i verksamheten ansvarar för att informera om policyn, ta fram
handlingsplaner utifrån policyn och dess riktlinjer. Personalavdelningen ansvarar för att
HBTQ-perspektivet finns med i chefsutbildningar och vid introduktionsprogram för
nyanställda. Alla medarbetare har ansvar för att bidra till en inkluderande och trivsam
arbetsmiljö. All personal med medborgarkontakt ska ha kunskap och kompetens att
bemöta HBTQ-personer på ett respektfullt sätt samt vid behov ge adekvat stöd och råd.

SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN
Yvonne Persson
Ordförande
Annika Andersson
Förvaltningschef
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Arbetslivsförvaltningen
Camilla Jansson, 033-35 39 09

2014-10-20

2014/ALN0095

Kommunstyrelsen

Motion: Ta fram en HBTQ-policy!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0109

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från
yttrande)
Arbetslivsnämnden tillstyrker remissen.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Arbetslivsnämnden beslutar att yttrandet kring Motion: Ta fram en HBTQ-policy
fastställs med tillägg och nämnden tillstyrker remissen.
Borås Stad bör inledningsvis utvärdera vilket resultat tidigare satsningar för ökade
kunskaper i Hbtq-frågor resulterat i. Utifrån detta arbeta med en policy som utgår
från Visionen 2025 och som aktivitets- och handlingsplan kopplas till. För att få ett
hållbart och strukturerat arbete i handlingsplan och aktiviteter krävs en likvärdig
satsning som jämställdhetsprojektet. Med en samordnande roll som drivkraft i
processen.

Nämndens yttrande i sin helhet

Diskrimineringslagstiftningen är tydlig i sin skrivning kring lika rättigheter och
möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Borås Stad har
arbetet med frågan kring ökade kunskaper och kompetensen kring HBTQ-frågor i
verksamheterna och inom skolan så som beskrivs i motionen.
I planen för lika rättigheter och möjligheter lyfts frågan att främja likabehandling och
motverka kränkande särbehandling. För att skapa en organisation som är fri från
diskriminering, är första steget att granska de normer och värderingar som råder i den
egna organisationen. Normer är oskrivna regler för hur människor förväntas vara,
tycka bete sig och se ut. Ett normkritiskt perspektiv innebär att ifrågasätta de normer
som påverkar uppfattningar om vad som är normalt. Det är viktigt eftersom den som
uppfattas som normal ges utvidgade handlingsutrymmen och möjligheter.
Utbildningsinsatser kan öka medvetenheten om olika normer, attityder och
värderingar och därmed bidra till ett psykosocialt klimat där ingen person blir negativt
särbehandlad av skäl som är kopplad till någon av diskrimineringsgrunderna.
Arbetslivsförvaltningens plan bygger på att kontinuerligt öka kunskapen och diskutera
kring bemötande och attityder.
Regeringens hbt-strategi

I syfte att intensifiera arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett
sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck har regeringen antagit en hbt-strategi.
Det är den första samlade regeringsstrategin för lika rättigheter och möjligheter
oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Syftet med hbt-strategin är att
stärka arbetet för hbt-personers situation i Sverige. De sex fokusområden som
strategin omfattar är våld, diskriminering och andra kränkningar, unga hbt-personer,
hälsa, vård och sociala tjänster, privat- och familjeliv, kulturområdet samt civila
samhället.

2

Fortsatt arbete

Borås Stad bör inledningsvis utvärdera vilket resultat tidigare satsningar för ökade
kunskaper i Hbtq-frågor resulterat i. Utifrån detta arbeta med en policy som utgår
från Visionen 2025 och som aktivitets- och handlingsplan kopplas till. För att få ett
hållbart och strukturerat arbete i handlingsplan och aktiviteter krävs en likvärdig
satsning som jämställdhetsprojektet. Med en samordnande roll som drivkraft i
processen.

Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande

ARBETSLIVSNÄMNDEN
Ingegerd Nyborg
Förste vice ordförande
Dag Forsström
Förvaltningschef

REMISSVAR
2014-10-21
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2014/UN0167

Sirpa Heikkilä
Tel. 033-35 77 75
Kommunstyrelsen

Motion: Ta fram en HBTQ-policy!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0109

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
Utbildningsnämnden tillstyrker motionen.
Nämndens yttrande i sammanfattning
I motionen föreslås att Borås Stad ska ta fram en HBTQ1-policy med tillhörande
handlingsplan. Motionärerna anser att en policy behövs mot bakgrund av att
tidigare fattade beslut om hbtq-frågor inte har dokumenterats på ett enhetligt sätt
och har inte heller följts upp.
Utbildningsnämnden anser att frågan om hbtq handlar om värdegrund och
likabehandling och ingår redan i flera styrdokument. Borås Stad kan dock
ytterligare tydliggöra sin hållning och vägledning i dessa frågor. Nämnden
tillstyrker motionen Ta fram en HBTQ-policy.
Nämndens yttrande i sin helhet
Utbildningsnämnden har tagit del av förslaget ta fram en hbtq-policy. I
bakgrundsbeskrivningen redovisas beslut kring hbtq-frågor som Borås Stad har
fattat. Dessa har inte dokumenterats på ett enhetligt sätt och inte heller följts
upp. I en policy skulle besluten kunna skrivas in och med en handlingsplan skulle
beslutens efterlevnad kunna följas och utvärderas.
Enligt Borås Stads riktlinjer för styrdokument anger en policy vårt
förhållningssätt till något. Den kan klargöra vår syn på t ex sponsring,
internationella kontakter, eller personalförmåner. Policyn ger inte några fasta
regler, bara principer som vägledning för bedömningar från fall till fall.
Utbildningsnämnden anser att frågan om hbtq handlar om värdegrund och
likabehandling och ingår i flera styrdokument som redan finns. I det
personalpolitiska programmet, i förvaltningarnas plan för likabehandling och i
skolornas likabehandlingsplaner framskrivs tydligt alla människors lika värde som
är en av de grundläggande mänskliga rättigheterna och att ingen ska
diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
1

HBTQ - homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner
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Sirpa Heikkilä
Tel. 033-35 77 75
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning eller ålder.
Borås Stad kan dock ytterligare tydliggöra sin hållning och vägledning i dessa
frågor i ett policydokument. Utbildningsnämnden tillstyrker motionen Ta fram
en HBTQ-policy.
Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Anna Svalander
Ordförande

Anders Waldau
Utbildningschef

REMISSVAR
2015-11-20
Handläggare, telefon

Datum

Sida
1(1)
Diarienummer

Kommunstyrelsen

Motion: Ta fram en HBTQ-policy!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0109

Styrelsens beslut

AB Bostäder tillstyrker förslaget.

Styrelsens yttrande i sin helhet

Ann-Marie Ekström och Falco Güldenpfennig föreslår i en motion till fullmäktige att
Borås Stad ta fram en HBTQ-policy.
Motionärerna skriver att fullmäktige vid olika tillfällen beslutat om åtgärder för att öka
kunskapen och kompetensen kring HBTQ-frågor. Trots detta finns det fortfarande
diskriminerande och negativa attityder mot HBQT-personer. De anser därför att det
är viktigt att kunskapen om dessa personers situation och villkor finns inom den
kommunala verksamheten.
De för fram två skäl till detta. Personer som arbetar inom kommunen och som hör
till gruppen HBTQ-personer ska känna sig välkomna och våga vara den hen är.
Anställda som möter medborgarna i kommunen ska kunna ha ett korrekt bemötande.
Alla anställda ska kunna ta del av utbildning i HBTQ.
Motionärerna anser att det viktigt att de fattade besluten följs upp. Det är också
viktigt att de beslut som fattats i dessa frågor dokumenteras på ett enhetligt sätt, till
exempel i en policy. Till denna ska kopplas en handlingsplan med uppföljning.
Förslaget är därför att Borås Stad ta fram en HBTQ-policy i enlighet med motionens
intentioner.
AB Bostäder tillstyrker förslaget.

Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande

AB Bostäder i Borås
Roland Andersson
Ordförande
Sven Liljegren
VD

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2014-10-28

§ 168

Dnr 2014-2772

Ta fram en HBTQ-policy! Motion av Anne-Marie Ekström (FP)
och Falco Güldenpfennig (KD)
Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2014/KS0109)
Ärendet
I en motion till Kommunfullmäktige har Anne-Marie Ekström (FP) och Falco
Güldenpfennig (KD) föreslagit att Borås Stad ska ta fram en HBTQ-policy.
Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 oktober 2014.
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden ser positivt på motionen men föreslår att
Kommunstyrelsen får i uppdrag att närmare utreda hur kunskapen om HBTQ-frågorna
kan höjas inom Borås Stads verksamheter.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTESKRIVELSE
2014-09-30

1 (2)
2014/SDNV0124

Björn Linder
Chef för personalfunktionen
033-35 70 76

Yttrande över motionen ”Ta fram en HBTQ-policy”
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta:
1. Avstyrka motionen.
2. Översända upprättat yttrande som Stadsdelsnämnden Västers
yttrande till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
En motion har lämnats till Kommunfullmäktige med ett förslag om att
Borås Stad ska ta fram en HBTQ-policy med tillhörande handlingsplan.
Förvaltningen delar motionärernas uppfattning att det är viktigt att det inom
kommunal verksamhet finns en god kunskap om HBTQ-personers
situation och villkor. Staden och samtliga förvaltningar har en treårig plan
för lika rättigheter och möjligheter som revideras årligen. Det är
förvaltningens uppfattning att det inte finns behov för en enskild HBTQpolicy. Vad som skulle inrymmas i en sådan bör istället finnas beskrivet i
stadens och förvaltningarnas redan existerande planer för lika rättigheter
och möjligheter.
Yttrandet i sin helhet
En motion har lämnats till Kommunfullmäktige med ett förslag om att
Borås Stad ska ta fram en HBTQ-policy med tillhörande handlingsplan.
Remiss har skickats till nämnderna från Kommunstyrelsen. Motionärerna
anser att det trots tidigare genomförda utbildningsinsatser fortfarande finns
diskriminerande och negativa attityder mot HBTQ-personer. I motionen
konstateras att detta är viktigt både ur ett medarbetarperspektiv och ur ett
brukarperspektiv. Motionärerna framhåller att kunskapen om HBTQpersoners situation och villkor är särskilt viktig inom skola och
skolundervisning, samt inom vård och omsorg.
Förvaltningen delar motionärernas uppfattning att det är viktigt att det inom
kommunal verksamhet finns en god kunskap om HBTQ-personers
situation och villkor. I mars i år arrangerade förvaltningen en föreläsning för
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Björn Linder
Chef för personalfunktionen
033-35 70 76

samtliga chefer i ämnet HBTQ och normfokus, med Frida Ohlsson Sandahl
som föreläsare.
Staden och samtliga förvaltningar har en treårig plan för lika rättigheter och
möjligheter som revideras årligen. Planen innehåller fyra aktivitetsområden
och under aktivitetsområde ”Hälsofrämjande arbetsmiljö” finns ett stycke
som beskriver hur vi ska främja likabehandling och motverka kränkande
särbehandling. I den förvaltningsspecifika planen finns målvärden för
specifika indikatorer framtagna och aktiviteter som skall genomföras under
perioden är beskrivna.
Det är förvaltningens uppfattning att det inte finns behov för en enskild
HBTQ-policy. Vad som skulle inrymmas i en sådan bör istället finnas
beskrivet i stadens och förvaltningarnas redan existerande planer för lika
rättigheter och möjligheter.

Samverkan
Ärendet har informerats om i förvaltningens samverkansgrupp 21 oktober
2014.

STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER

Monica Svensson
Stadsdelschef

Sida
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Diarienummer

2014/690 021

Kristina Nyström Svensson
Tel: 033-35 74 29
Kommunstyrelsen

Motion: Ta fram en HBTQ-policy!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0109

Nämndens beslut
Tekniska nämnden avstyrker motionens förslag att ta fram en HBTQ-policy med
hänvisning till de synpunkter som lämnats nedan.
Nämndens yttrande i sin helhet
Tekniska nämnden är positiv till ett aktivt arbete för lika rättigheter och möjligheter,
vilket inkluderar arbetet med att öka kunskapen och kompetensen kring HBTQfrågor. Arbetet med dessa frågor skulle med fördel rymmas inom Borås Stads arbete
för lika rättigheter och möjligheter. Därför anser Tekniska nämnden att det är
lämpligare att en handlingsplan för arbetet med HBTQ-frågor läggs in i ”Plan för lika
rättigheter och möjligheter”. Om det behövs en policy för att tydliggöra Borås Stads
principer inom området, anser Tekniska nämnden att det är bättre att formulera en
Mångfaldspolicy som ger inriktningen åt hela mångfaldsarbetet.
TEKNISKA NÄMNDEN

Alexis Mouschopanis
Gunnar Isackson

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2014-11-04

§ 135

1(2)

2014/FF0193 709

Yttrande över motion - Ta fram en HBTQ-policy!
Fritids- och folkhälsonämnden har besvarat motionen "Ta fram en HBTQ-policy!".
I motionen vill man öka kunskapen om HBTQ-personers situation, verka för ett bättre bemötande
samt följa upp beslutet om utbildning av all personal i Borås Stad. Vidare vill man att beslut som
fattats kring HBTQ-frågorna ska finnas dokumenterade på ett enhetligt sätt, till exempel i en
policy. Till policyn ska en handlingsplan med uppföljning kopplas.
Förvaltningen har gjort en kartläggning av vad som görs inom policyområdet. Det finns flera
exempel på kommuner och landsting som har tagit fram en HBTQ-policy. Flera har tagit sin
utgångspunkt i ett normkritiskt perspektiv.
I Borås Stad finns idag ett stort antal styrdokument som förvaltningarna behöver ta hänsyn till i sitt
arbete. Förvaltningen föreslår därför att man samlar allt om mänskliga rättigheter i ett
styrdokument samt att man satsar på en utbildning i bemötande med ett bredare anslag, till all
personal i organisationen. Detta skulle kunna höja kvaliteten på och ge bättre förutsättningar för
förvaltningarnas arbete och uppföljning av dessa viktiga områden. En annan vinst skulle vara att
man fick ett förhållningssätt i hela organisationen där alla oavsett etnisk tillhörighet, ålder, sexuell
läggning, könsidentitet eller könsuttryck, religion eller annan trosuppfattning samt
funktionsnedsättning skulle känna välkomna, sedda och bekräftade.
Vidare kan man arbeta med att stärka föreningslivets värdegrundsarbete och vidareutveckla
utbudet av utbildningar i värdegrund, bemötande och mänskliga rättigheter, i samverkan med
studieförbunden. En del av det arbetet ryms redan inom ramen för Säker och trygg förening.
Bilaga: Yttrande över motion - Ta fram en HBTQ-policy!
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden avslår motionen Ta fram en HBTQ-policy! och sänder yttrandet till
Kommunstyrelsen.
Vid protokollet
Johanna Jönsson
Sekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Forts.

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2014-11-04

Forts. § 135
Justeras 2014-11-06
Cecilia Andersson (C)
Ordförande

Anette Nordström (M)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2014-11-07.

Johanna Jönsson
Sekreterare
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Diarienummer

2014/FF0193 709

Susanne Carlsson, 033 – 35 82 97
Kommunstyrelsen

Yttrande över motion - Ta fram en HBTQ-policy!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0441

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från
yttrande)
Fritids- och folkhälsonämnden avslår motionen Ta fram en HBTQ-policy! och sänder
yttrandet till Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Nämnden har gjort en kartläggning av vad som görs inom policyområdet. Det finns
flera exempel på kommuner och landsting som har tagit fram en HBTQ-policy. Flera
har tagit sin utgångspunkt i ett normkritiskt perspektiv.
I Borås Stad finns idag ett stort antal styrdokument som förvaltningarna behöver ta
hänsyn till i sitt arbete. Förvaltningen föreslår därför att man samlar allt om mänskliga
rättigheter i ett styrdokument samt att man satsar på en utbildning i bemötande med
ett bredare anslag, till all personal i organisationen. Detta skulle kunna höja kvaliteten
på och ge bättre förutsättningar för förvaltningarnas arbete och uppföljning av dessa
viktiga områden.
En annan vinst skulle vara att man fick ett förhållningssätt i hela organisationen där
alla oavsett etnisk tillhörighet, ålder, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck,
religion eller annan trosuppfattning samt funktionsnedsättning skulle känna välkomna,
sedda och bekräftade.
Vidare kan man arbeta med att stärka föreningslivets värdegrundsarbete och
vidareutveckla utbudet av utbildningar i värdegrund, bemötande och mänskliga
rättigheter, i samverkan med studieförbunden. En del av det arbetet ryms redan inom
ramen för Säker och trygg förening.

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00
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Diarienummer

2014/FF0193 709

Susanne Carlsson, 033 – 35 82 97
Kommunstyrelsen

Nämndens yttrande i helhet
Fritids- och folkhälsonämnden har beretts tillfälle att besvara motionen Ta fram en
HBTQ-policy! I motionen föreslår man att Borås Stad tar fram en HBTQ-policy i
enlighet med motionens intentioner.
I motionen vill man öka kunskapen om HBTQ-personers situation, verka för ett bättre
bemötande samt följa upp beslutet om utbildning av all personal i Borås Stad. Vidare
vill man att beslut som fattats kring HBTQ-frågorna ska finnas dokumenterade på ett
enhetligt sätt, till exempel i en policy. Till policyn ska en handlingsplan med
uppföljning kopplas.
Det nationella folkhälsomålet handlar om att skapa samhälleliga förutsättningar för en
god hälsa på lika villkor för befolkningen. Hälsosituationen för HBTQ-personer skiljer
sig från stora delar av befolkningen. Bland HBTQ-personer är det fler som försöker ta
sitt liv, utsätts för fysiskt våld och upplever kränkande bemötande. De har också i
allmänhet lägre förtroende för myndigheter, då de känt sig diskriminerade i mötet med
dem. Även i andra grupper av befolkningen har man en sämre hälsa, till exempel bland
personer med annan etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning samt ekonomiskt utsatta.
Frågan är om förvaltningarna mäktar med ännu ett styrdokument eller om man i stället
skulle samla ihop det till ett styrdokument för mänskliga rättigheter? Vinsten skulle bli
att mänskliga rättigheter samlades i ett dokument och att förvaltningarnas arbete med
och uppföljning av dessa frågor skulle underlättas.
Nämnden föreslår därför att man samlar allt om mänskliga rättigheter i ett
styrdokument och att man satsar på en utbildning i bemötande med ett bredare anslag,
till all personal i organisationen. Detta skulle kunna höja kvaliteten på och ge bättre
förutsättningar för förvaltningarnas arbete och uppföljning av dessa viktiga områden.
Ordförande
Cecilia Andersson
Förvaltningschef
Tommy Jingfors

501 80 Borås
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Anna Stenström
Administrativ chef
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Dnr 2014/SDNN0154

Svar på remiss: Motion Ta fram en
HBTQ-policy!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0109

Nämndens beslut

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker remissen och översänder svaret till
Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Stadsdelsnämnden Norr har fått möjlighet att yttra sig över motionen
”Ta fram en HBTQ-policy!”. Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker förslaget i
det remitterade ärendet, med tillägget att arbetet föreslås vävas in i befintliga
dokument och strukturer som redan finns i det systematiska
arbetsmiljöarbetet. HBTQ-frågorna lyfts idag i förvaltningarnas planer för
lika rättigheter och möjligheter och arbetet följs upp i SAM-almanackan.
Det krävs alltså inte en särskild policy med tillhörande handlingsplan, utan
ett än tydligare fokus på dessa frågor i det befintliga arbetet.

Nämndens yttrande i sin helhet

Motionärerna föreslår att Borås Stad tar fram en HBTQ-policy för att
säkerställa att anställda i kommunen har tillräcklig kunskap för att möta
medborgarna på ett korrekt sätt. Kommunfullmäktige fattade år 2005 beslut
om att all personal ska genomgå utbildning i HBT-frågor. Därefter har
ytterligare beslut fattats i Kommunfullmäktige i samma ärende.
Motionärerna skriver att det fortfarande finns diskriminerande och negativa
attityder mot HBTQ-personer, varför det är viktigt att säkerställa att
kunskapen finns bland medarbetarna i Borås Stad. Dessutom har det gått
några år sedan det första beslutet fattades, varför det är viktigt att följa upp
hur det har gått. Förslaget är att samla dokumentationen kring
HBTQ-frågor på ett enhetligt sätt, exempelvis genom en policy som kopplas
till en handlingsplan med uppföljning.
I Stadsdelsförvaltningen Norr har personal i förskolan utbildats.
Verksamheterna Individ- och familj respektive Fritid ska utbildas under
2014 enligt Planen för lika rättigheter och möjligheter. Målet är att samtliga
medarbetare i Stadsdelsförvaltningen Norr ska ha genomgått RFSL:s
utbildning i HBTQ-frågor, eller motsvarande utbildning innan 2016 års
utgång.
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Då HBTQ-frågorna redan idag finns med i Planen för lika rättigheter och
möjligheter, anser Stadsdelsnämnden Norr att det är vettigt att fortsätta väva
in arbetet i befintliga dokument och strukturer. Det är viktigt att arbetet följs
upp regelbundet, exempelvis i SAM-almanackan. Stadsdelsnämnden Norr
önskar att dessa frågor inte ska särskrivas i en policy då det kan tolkas som
att Borås Stad förutsätter att en grupp människor behandlas annorlunda.
Därför är det att föredra att väva in frågorna i det systematiska
arbetsmiljöarbetet, SAM.

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås
Stad.

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

På vilket sätt berör beslutet barn och ungdomar nu eller i framtiden, direkt eller indirekt?
Beslutet berör i första hand medarbetare i Borås Stad. Motionen innebär att
försöka säkerställa att medarbetarnas kunskap i HBTQ-frågor genererar ett
gott bemötande av medborgarna, vilket i sin tur påverkar barn och unga nu
och i framtiden.
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Barn och ungdomar har inte fått uttrycka sin mening då beslutet i första
hand berör medarbetare i Borås Stad.
Likabehandling

Jämställdhet och mångfald påverkas i hög grad då ärendet handlar om
likabehandling.

Omvärldsperspektiv

HBTQ-frågorna är ständigt aktuella i vårt samhälle. Mycket positivt händer i
landets kommuner. Hur kommunerna väljer att arbeta med frågan kan dock
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skilja sig åt. Uppdraget att ta fram planer för lika rättigheter och möjligheter
innebär dock fokus på dessa frågor.

Facklig samverkan

Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2014-11-03.

Remissinstans

Motionen har inte skickats på remiss.

STADSDELSNÄMNDEN NORR

Malin Carlsson (S)
Ordförande

Bo Drysén
Stadsdelschef

BESLUT
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Sammanträdesdatum 2014-11-18
2014/SDNO0121

Handläggare
Christel Olsson

Kommunstyrelsen

Remiss, motion: Ta fram en HBTQ-policy
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka motionen ”Ta fram en HBTQ-policy”.
Nämndens yttrande
I motionen förslås att Borås Stad ska arbeta fram en HBTQ-policy. Stadsdelsnämnden Öster
har även fått tillfälle att yttra sig över en motion om att HBTQ-certifiera Borås.
Idag hanteras HBTQ-frågorna i den kommunövergripande planen för lika rättigheter och
möjligheter. Det finns sedan tidigare tydliga fokusområden som handlar om
verksamhetsutveckling, kompetens och arbetsgivarvarumärket när det gäller diskriminering
och likabehandling.
Stadsdelsnämnden Öster instämmer med motionens intentioner om vikten av att höja
medarbetarnas kompetens i HBTQ-frågor för att ge bättre service till medborgarna samt bli
en mer attraktiv arbetsgivare. För att arbeta systematiskt med frågorna, anser
Stadsdelsnämnden Öster det lämpligt att ta fram en HBTQ-policy som kopplas till en
handlingsplan. Nämnden tillstyrker därför motionen.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER

Ulf Sjösten
Ordförande

Göran Carlsson
Tf Stadsdelschef

MOTIONSSVAR
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Samhällsbyggnadsnämnden
Marianne Johansson, 033 - 35 85 24

2014-10-18

2014/SBF0102

Kommunstyrelsen

Motion: Ta fram en HBTQ-policy!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0109

Nämndens beslut

Nämnden tillstyrker motionen.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker motionen i sin helhet.

Nämndens yttrande i sin helhet

För Samhällsbyggnadsnämnden är det av största vikt att alla kommunmedborgare får
samma service och ett korrekt bemötande oavsett exempelvis etnisk tillhörighet och
sexuell läggning. Förvaltningen arbetar utifrån lagar och det centrala i
myndighetsutövningen är att alla prövas på lika villkor av samma regelverk. Även som
arbetsgivare har vi ett ansvar i rekryteringsprocessen.
Efter det första beslutet som togs angående utbildning av all personal i HBT frågor
(Q- definitionen fanns inte då) deltog förvaltningens dåvarande anställda i denna
utbildning. I nuläget är det aktuellt att återigen erbjuda alla anställda utbildning i
HBTQ-frågor. Förslaget innebär att Borås Stad ska ta fram en policy som kopplas till
en handlingsplan. Samhällsbyggnadsnämnden anser att detta är viktigt och bra.
Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på förslaget att Borås Stad tar fram en
HBTQ-policy i enlighet med motionens intentioner.
Samhällsbyggnadsnämnden
Per Månsson
Ordförande
Rita Johansson
Förvaltningschef
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Svar på motion av Ida Legnemark (V) och Anita
Spjuth (V): HBTQ-certifiera Borås
En certifiering innebär ett omfattande arbete och i remissvaren framkommer att man före beslut
om certifiering gör en utredning kring genomförandet, kostnader, och tidsåtgång.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda konsekvenserna för en HBTQ-certifiering av Borås Stads verksamheter och föreslå vilken/vilka verksamheter som skulle kunna vara lämpliga att certifiera.
Motionen anses därmed besvarad

2015-11-17
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0441 023
Handläggare: Marianne Andrén, tfn 033-35 70 12
Datum/avdelningschef: 2015-10-27/Per Olsson

Programområde: 1

Sida
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2015-11-30

Dnr 2014/KS0441

Avd: Stadskansliet
Handläggare: Marianne Andrén

Kommunfullmäktige

Svar på motion av Ida Legnemark (V) och
Anita Spjuth (V): HBTQ-certifiera Borås
Ida Legnemark (V) och Anita Spjuth (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde
2014-11-18 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Borås Stads verksamhet HBTQ-certifieras.
Motionen har varit remitterad till samtliga nämnder och bolag
Inkomna remissvar bifogas.
Trots lagstiftning mot diskriminering finns fortfarande okunskap om och fördomar
mot HBTQ-personer enligt motionärerna. Vidare menar man att det krävs mer
kunskap genom utbildning och en aktiv diskussion om värdegrund i våra
verksamheter samt att kompetensen ska synliggöras för medborgarna genom att
Borås Stads verksamheter HBTQ-certifieras.
I flera remissvar ställer man sig frågande till vilka konsekvenser ett beslut om
certifiering skulle få och vill därför att en utredning kring genomförandet, kostnader,
tidsåtgång mm genomförs innan beslut fattas.
Att utbilda i frågor inom HBTQ-området kan ske på olika sätt men i dagsläget är det
endast känt att Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och
queeras rättigheter, RFSL genomför HBT-certifiering.
Enligt information på RFSL´s hemsida är ett certifikat giltigt i tre år. Därefter görs en
så kallad "omcertifiering" för förnyelse av certifikatet i ytterligare tre år.
Grundutbildningen omfattar 2,5 dagar och samtliga anställda ska omfattas. Möjlighet
finns att välja certifiering av vissa utvalda verksamheter eller enheter men samtliga
anställda inom de grupper som väljs ut ska omfattas av utbildningen. Beräknad
tidsåtgång är 6-8 månader.
En fritidsgård, ett bibliotek eller ett badhus skulle kunna var exempel på verksamheter
där certifiering skulle kunna vara lämplig att genomföra.
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501 80 Borås
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Kungsgatan 55

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

boras.stad@boras.se

TELEFON

033-35 70 00 vx

FAX

033-35 32 00
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda konsekvenserna för en HBTQ-certifiering av Borås
Stads verksamheter och föreslå vilken/vilka verksamheter som skulle kunna vara lämpliga
att certifiera.
Motionen anses därmed besvarad
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Per Olsson
Personalchef

Hbtq-certifiera Borås!
Även om Sverige har en tydlig lagstiftning mot diskriminering finns fortfarande
okunskap om och fördomar mot HBTQ-personer. Vårt samhälle präglas tyvärr snarare
av ett toleransperspektiv där HBTQ-personer är något som ska accepteras, än av ett
normkritiskt perspektiv som utmanar de maktstrukturer som finns.
Som kommun har vi stora möjligheter att arbeta med dessa frågor, både som
arbetsgivare och i vår service till kommunmedborgarna. Det krävs emellertid mer
kunskap genom utbildning och en aktiv diskussion om värdegrund i våra olika
verksamheter för att detta ska bli verklighet. Dessutom ska det synliggöras för
medborgarna att kompetensen finns. Att HBTQ-certifiera kommunens verksamhet är
ett sätt att arbeta systematiskt och långsiktigt med de här viktiga jämlikhetsfrågorna.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Vänsterpartiet
- att Borås Stads verksamhet HBTQ-certifieras
Borås 2014-05-13
Ida Legnemark och Anita Spjuth
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Servicenämnden
Carina Andersson, tfn: 35 81 92

2014-09-18

Diarienummer
2014/SN0151-026

Kommunstyrelsen

Motion: Hbtq-certifiera Borås!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0441

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från
yttrande)
Servicenämnden avstår från yttrande.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Servicekontoret är en teknisk och administrativ utförare som arbetar enligt ekonomistyrningsmodellen beställare- utförarkonceptet och arbetar som sådan inte direkt ut
mot medborgare. Därför avstår nämnden från att lämna yttrande över remissen.

Nämndens yttrande i sin helhet

Servicekontoret är en teknisk och administrativ utförare som arbetar enligt ekonomistyrningsmodellen beställare- utförarkonceptet och arbetar som sådan inte direkt ut
mot medborgare. Därför avstår nämnden från att lämna yttrande över remissen.

Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande

Servicenämnden
Kent Hedberg
Ordförande
Ingemar Persson
Förvaltningschef

REMISSVAR
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Nämnd/Bolag
Handläggare, telefon

Datum

Diarienummer

Kommunstyrelsen

Motion: Hbtq-certifiera Borås!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0441

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från
yttrande)
Revisorskollegiet avstår från yttrande.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Nämndens yttrande i sin helhet

Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande

REVISORSKOLLEGIET

Ingwer Kliche
Ordförande
Ola Sabel
Förvaltningschef

Sida

REMISSVAR
Datum

2014-10-16

1
Ärendenummer

Dnr 2014/KN0180 027

Gunilla Hellén, 033-35 76 37
Kommunstyrelsen

Yttrande över motionen Hbtq-certifiera Borås!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0441.

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att tillstyrka motionen Hbtq-certifiera Borås!
Kulturnämndens yttrande i sammanfattning
Kulturnämnden anser att det är viktigt att Borås Stad arbetar med att både
medarbetare och medborgare känner sig inkluderade och bemöts med respekt. Det
finns okunskap och fördomar kring hbtq-personer. Att arbeta med hbtq-certifiering
av Borås Stad är ett sätt att arbeta strukturerat och systematiskt med frågan.
Kulturnämnden tillstyrker motionen Hbtq-certifiera Borås!
Kulturnämndens yttrande i sin helhet
RFSL skriver om sina hbtq-cerifieringar att det är ”ett strukturerat och målmedvetet
sätt att arbeta för den verksamhet som vill skapa förutsättningar för att ha ett
respektfullt bemötande av alla anställda och patienter/klienter/brukare, oavsett deras
bakgrund”. RFSL beskriver också att man behöver arbeta mer proaktivt än att bara
behandla alla lika när människor som kanske inte känner att de passar in i
samhällsnormen eller standardmallen kommer i kontakt med verksamheten.
Kommunal verksamhet bör ligga i framkant när det gäller att ifrågasätta normer och
strukturer i samhället för att kunna ge en så bra service som möjligt till så många av
våra medborgare som möjligt. På samma sätt som projektet Hållbar jämställdhet satte
fokus på och lyfte upp frågan om jämställdhet mellan kvinnor och män, kan hbtqcertifieringar intensifiera och kvalitetssäkra arbetet gällande bemötande, inkludering
och service till medborgarna.
Kulturnämnden anser att det är viktigt att alla anställda är insatta i frågan och att
bemötandefrågor generellt är viktiga. Att hbtq-certifiera Borås Stads verksamheter
skulle synliggöra och lägga fokus på bemötande av medborgare och kollegor liksom
att bli vaksam på vilka normer som genomsyrar verksamheten.
KULTURNÄMNDEN
Bengt Wahlgren
Ordförande

Eva-Lotta Franzén
Kulturchef
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Arbetslivsförvaltningen
Camilla Jansson, 033-35 39 09

2014-10-20

2014/ALN0096

Kommunstyrelsen

Motion: Hbtq-certifiera Borås!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0441

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från
yttrande)
Arbetslivsnämnden tillstyrker remissen.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Arbetslivsnämnden beslutar att yttrandet kring Motion: Hbtq-certifiera Borås
fastställs med tillägg och nämnden tillstyrker remissen.
Borås Stad bör inledningsvis utvärdera vilket resultat tidigare satsningar för ökade
kunskaper i Hbtq-frågor resulterat i. En hbt-certifieringen genom RFSL
(Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter)
ger kompetenshöjning och synliggörande av frågan. Fokus ligger på hbt-frågor, men
certifieringen kan även ge tillfälle att diskutera och reflektera över normer och
bemötande även i ett bredare perspektiv.
För att få ett hållbart och strukturerat arbete i samtliga verksamheter i hbtq-frågan
krävs en likvärdig satsning som jämställdhetsprojektet. Med en samordnande roll som
drivkraft i processen.

Nämndens yttrande i sin helhet

Diskrimineringslagstiftningen är tydlig i sin skrivning kring lika rättigheter och
möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Borås Stad har
arbetet med frågan kring ökade kunskaper och kompetensen kring HBTQ-frågor i
verksamheterna och inom skolan.
I planen för lika rättigheter och möjligheter lyfts frågan att främja likabehandling och
motverka kränkande särbehandling. För att skapa en organisation som är fri från
diskriminering, är första steget att granska de normer och värderingar som råder i den
egna organisationen. Normer är oskrivna regler för hur människor förväntas vara,
tycka bete sig och se ut. Ett normkritiskt perspektiv innebär att ifrågasätta de normer
som påverkar uppfattningar om vad som är normalt. Det är viktigt eftersom den som
uppfattas som normal ges utvidgade handlingsutrymmen och möjligheter.
Utbildningsinsatser kan öka medvetenheten om olika normer, attityder och
värderingar och därmed bidra till ett psykosocialt klimat där ingen person blir negativt
särbehandlad av skäl som är kopplad till någon av diskrimineringsgrunderna.
Arbetslivsförvaltningens plan bygger på att kontinuerligt öka kunskapen och diskutera
kring bemötande och attityder.

2

Regeringens hbt-strategi

I syfte att intensifiera arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett
sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck har regeringen antagit en hbt-strategi.
Det är den första samlade regeringsstrategin för lika rättigheter och möjligheter
oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Syftet med hbt-strategin är att
stärka arbetet för hbt-personers situation i Sverige. De sex fokusområden som
strategin omfattar är våld, diskriminering och andra kränkningar, unga hbt-personer,
hälsa, vård och sociala tjänster, privat- och familjeliv, kulturområdet samt civila
samhället.
Fortsatt arbete

Borås Stad bör inledningsvis utvärdera vilket resultat tidigare satsningar för ökade
kunskaper i Hbtq-frågor resulterat i. En hbt-certifieringen genom RFSL
(Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter)
ger kompetenshöjning och synliggörande av frågan. Fokus ligger på hbt-frågor, men
certifieringen kan även ge tillfälle att diskutera och reflektera över normer och
bemötande även i ett bredare perspektiv.
För att få ett hållbart och strukturerat arbete i samtliga verksamheter i hbtq-frågan
krävs en likvärdig satsning som jämställdhetsprojektet. Med en samordnande roll som
drivkraft i processen.

Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande

ARBETSLIVSNÄMNDEN
Ingegerd Nyborg
Förste vice ordförande

Dag Forsström
Förvaltningschef

Sida

BESLUT
Datum

2014-10-20

1(1)
Diarienummer
2014/SON0130

Mottagare
Kommunstyrelsen

HBTQ certifiera Borås

Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0441

Nämndens beslut
Nämnden beslutar att lyfta ur ärendet för ytterligare beredning.
Nämndens yttrande i sin helhet
Nämnden har ombetts svara på en remiss kring en motion som önskar HBTQcertifiera Borås stad då det är ett sätt att arbeta systematiskt och långsiktigt med de
viktiga jämlikhetsfrågorna.
Nämnden menar att arbetet med att ta fram en HBTQ policy behöver påbörjas och
implementeras i kommunens verksamheter innan en certifiering kan bli aktuell.

SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN
Yvonne Persson
Ordförande
Annika Andersson
Förvaltningschef

REMISSVAR
2014-10-21
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2014/UN0168

Sirpa Heikkilä
Tel. 033-35 77 75
Kommunstyrelsen

Motion: Hbtq-certifiera Borås!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0441

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
Utbildningsnämnden avstyrker motionen.
Nämndens yttrande i sammanfattning
I motionen föreslås att Borås Stads verksamheter ska hbtq-certifieras1.
Certifieringen anges vara ett sätt att arbeta systematiskt och långsiktigt med
jämlikhetsfrågorna som hbtq inryms under.
Utbildningsnämnden avstyrker motionen.
Nämndens yttrande i sin helhet
Utbildningsnämnden har tagit del av förslaget att Borås Stads verksamheter ska
hbtq-certifieras. Enligt motionen är kunskaper om och fördomar mot hbtq
alltjämt förekommande, trots tydlig lagstiftning. För att komma tillrätta med
detta och för att synliggöra för medborgarna att hbtq-kompetensen finns i
kommunens olika verksamheter behövs utbildning och värdegrundsdiskussioner
om hbtq. Därför yrkar motionärerna att Borås Stad ska certifieras.
I de kommunala styrdokumenten finner man i det personalpolitiska programmet
Borås Stads viljeinriktning kring arbetet med likabehandling. Att arbeta för
jämställdhet och likabehandling handlar om alla människors lika värde, som
är en av de grundläggande mänskliga rättigheterna. Ingen ska diskrimineras
på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller
ålder. Vidare framgår av programmet att arbetsklimatet i Borås Stads
verksamheter ska kännetecknas av respekt och kunskap om olikheter. Olikheter
är en styrka. Mångfalden i form av olikheter i kompetens, erfarenhet, bakgrund
och andra personliga förutsättningar är en styrka som kommunen ska ta till vara.
Borås Stads viljeinriktning konkretiseras på förvaltningsnivå i Plan för lika
rättigheter och möjligheter.
Arbetet för likabehandling är en del av skolans värdegrundsarbete som handlar
om att aktivt främja alla elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett kön,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller
1

hbtq - homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner

REMISSVAR
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2014/UN0168

Sirpa Heikkilä
Tel. 033-35 77 75
sexuell läggning. I skolornas likabehandlingsplaner beskrivs det främjande och
förebyggande arbetet mot diskriminering och kränkande behandling liksom det
utredande och åtgärdande arbetet.
I en undersökning om kommunernas arbete för att ge hbtq-personer ett gott och
likvärdigt bemötande som RFSL gjorde tidigare i år i samarbete med SKL, kom
Borås på 36:e plats. Undersökningen utgjordes av en enkät som skickades till
samtliga 290 kommuner, varav 241 besvarade den. Borås fick betyget 3,03 på en
femgradig skala, vilket enligt undersökningen är ett godkänt betyg.
Utifrån ovan redovisning av hur Borås Stad arbetar med likabehandling på alla
nivåer bedömer Utbildningsnämnden att en specifik hbtq-certifiering inte är
aktuell i nuläget. Nämnden avstyrker motionen.
Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande
Minoritetsgruppen i Utbildningsnämnden, Helene Sandberg (S), Anders Jonsson
(S), Anita Spjuth (V) och Per Flensburg (MP) reserverar sig mot beslutet och
lämnar en protokollsanteckning i ärendet.
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Anna Svalander
Ordförande

Anders Waldau
Utbildningschef

REMISSVAR
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Handläggare, telefon

Datum
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Diarienummer

Kommunstyrelsen

Motion: Hbtq-certifiera Borås!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0441

Styrelsens beslut

AB Bostäder tillstyrker förslaget.

Styrelsens yttrande i sin helhet

Ida Legnemark och Anita Spjuth har i motion till kommunfullmäktige yrkat på att
Borås Stads verksamhet HBTQ-certifieras. Motionärerna menar att kommunen som
arbetsgivare och i sin service till kommuninvånarna har stora möjligheter att arbeta
med dessa frågor.
Motionärerna menar att det krävs mer kunskap genom utbildning och aktiv
diskussion om värdegrund i de olika verksamheterna för att det ska bli verklighet. De
vill också att det görs synligt för medborgarna att denna kompetens finns. HBQTcertifieringen av kommunens verksamhet är enligt de båda motionärerna ett
systematiskt och långsiktigt sätta att arbeta med dessa viktiga jämlikhetsfrågor.
AB Bostäder tillstyrker förslaget.

Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande

AB Bostäder i Borås
Roland Andersson
Ordförande
Sven Liljegren
VD

MOTIONSSVAR
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Samhällsbyggnadsnämnden
Marianne Johansson, 033 – 35 85 24

2014-10-16

2014/SBF0103

Kommunstyrelsen

Motion: Hbtq-certifiera Borås!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0441

Nämndens beslut

Nämnden avstyrker motionen.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden avstyrker motionen om att HBTQ-certifiera Borås Stad.
Nämnden vill istället börja arbetet med en HBTQ-policy för Borås Stad.

Nämndens yttrande i sin helhet

För Samhällsbyggnadsnämnden är det av största vikt att alla kommunmedborgare får
samma service och ett korrekt bemötande oavsett exempelvis etnisk tillhörighet och
sexuell läggning. Förvaltningen arbetar utifrån lagar och det centrala i
myndighetsutövningen är att alla prövas på lika villkor av samma regelverk. Även som
arbetsgivare har nämnden ett ansvar i rekryteringsprocessen.
Förslaget innebär att man synliggör för medborgarna att kompetensen inom HBTQ
finns, genom att Borås Stads verksamhet HBTQ-certifieras. Därutöver ökar vi även
kunskapen hos personalen genom utbildning och diskussioner om värdegrund.
Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt till att Borås Stads verksamhet
HBTQ-certifieras, men anser att arbetet i första hand ska starta med en policy
kopplad till en handlingsplan.
Samhällsbyggnadsnämnden
Per Månsson
Ordförande
Rita Johansson
Förvaltningschef

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2014-10-16

Dnr

2014-2770

Leif Schöndell, 033-35 30 03
leif.schondell@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

HBTQ-certifiera Borås! Motion av Ida Legnemark (V) och
Anita Spjuth (V)
Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2014/KS0441)
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden ser positivt på motionen men föreslår att
Kommunstyrelsen får i uppdrag att närmare utreda hur kunskapen om HBTQfrågorna kan höjas inom Borås Stads verksamheter.
Ärendet
I en motion till Kommunfullmäktige föreslår Ida Legnemark (V) och Anita Spjuth (V)
att Borås Stads verksamhet ska HBTQ-certifieras.
Miljöförvaltningens synpunkter
Miljöförvaltningen delar motionens intentioner om att det behövs mer kunskap om
och ett systematiskt arbete kring HBTQ-frågorna inom Borås Stads verksamheter. Vi
kan dock inte bedöma om en certifiering är rätt väg att gå eller om detta kan
inrymmas i det ordinarie likabehandlingsarbetet. Oavsett vilken väg som väljs så krävs
resurser, till exempel om all personal ska utbildas. Det bör därför utredas närmare hur
kunskapen kring HBTQ-frågorna kan höjas inom Borås Stads verksamheter.

Leif Schöndell
Miljöchef
Bilaga
Motionen
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen

Miljöförvaltningen
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Yttrande över motionen ”HBTQ-certifiera Borås”
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta:
1. Tillstyrka motionen.
2. Föreslå Kommunstyrelsen att utreda vilka enskilda verksamheter
som bör prioriteras för en hbt-certifiering.
3. Översända upprättat yttrande som Stadsdelsnämnden Västers
yttrande till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
En motion har lämnats till Kommunfullmäktige med ett förslag om att
Borås Stads verksamhet ska hbtq-certifieras. Förvaltningen delar
motionärernas uppfattning att det krävs kunskap och en aktiv diskussion
om värdegrund i våra olika verksamheter. Borås beslutade 2005 att all
personal skulle genomgå en hbt-utbildning men en stor del av
personalstyrkan är sedan dess utbytt så en förnyad utbildningsinsats är
motiverad.
Att hbt-certifiera hela organisationen är en stor kostnad och Stadsdelsförvaltningen Väster skulle inte klara av en sådan satsning inom befintlig
budget. Förvaltningens förslag är att Kommunstyrelsen utreder vilka
specifika verksamheter inom Borås Stad som skulle kunna vara prioriterade
och att dessa certifieras inledningsvis. Genom att börja i mindre skala ges
möjlighet att utvärdera utfallet av certifieringen och bedöma värdet av en
vidare satsning.
Yttrandet i sin helhet
En motion har lämnats till Kommunfullmäktige med ett förslag om att
Borås Stads verksamhet ska hbtq-certifieras. Motionärerna anser att det
trots en tydlig lagstiftning mot diskriminering, fortfarande finns okunskap
om och fördomar mot hbtq-personer. Remiss har skickats till nämnderna
från Kommunstyrelsen.
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Björn Linder
Chef för personalfunktionen
033-35 70 76

RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och
queeras rättigheter) erbjuder enskilda verksamheter och hela organisationer
hbt-certifiering. Certifieringen syftar till att dessa verksamheter ska kunna
visa att de arbetar strategiskt för att erbjuda en god arbetsmiljö för anställda
och ett respektfullt bemötande av brukare utifrån ett hbt-perspektiv.
Certifieringsarbetet innebär ett åtagande där en överenskommen
genomförandeplan med utbildningsinsatser och annat internt
utvecklingsarbete ska följas. Genomförandet beräknas ta ca 6-8 månader
och för certifikatets utfärdande krävs att fem kriterier uppfylls. Utöver att
aktivt och kontinuerligt arbeta för en öppen och inkluderande arbetsmiljö,
samt ett välkomnande och respektfullt bemötande av brukare, så ska
uppdragsgivarens samtliga anställda ha en kunskapsnivå motsvarande en
grundutbildning i hbt-frågor. Certifikatet är giltigt i tre år. Därefter görs en
omcertifiering för att det skall gälla i ytterligare tre år.
Förvaltningen delar motionärernas uppfattning att det krävs kunskap och en
aktiv diskussion om värdegrund i våra olika verksamheter. I RFSL:s
kommunundersökning 2014 hamnar Borås på 36:e plats av 138 svarande
kommuner. I undersökningen kartläggs skillnader i förutsättningar för de
invånare som är hbtq-personer. Ett av de sex områden som undersökningen
delas in i är utbildningsinsatser och här får Borås underkänt (betyg 1 av 5).
Borås beslutade 2005 om att all personal skulle genomgå en hbt-utbildning
men en stor del av personalstyrkan är sedan dess utbytt så en förnyad
utbildningsinsats är motiverad.
Att hbt-certifiera hela organisationen Borås Stad med sina omkring 10 000
medarbetare skulle innebära stora kostnader. Stadsdelsförvaltningen Väster
skulle inte klara av en sådan satsning inom befintlig budget. Ett alternativ är
att utreda vilka specifika verksamheter inom Borås Stad som skulle kunna
vara prioriterade och inleda med att certifiera dessa. Genom att börja i
mindre skala ges möjlighet att utvärdera utfallet av certifieringen och
bedöma värdet av en vidare satsning. Förvaltningen föreslår därför
nämnden att föreslå till Kommunstyrelsen att utreda vilka enskilda
verksamheter som bör prioriteras för en hbt-certifiering.
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Björn Linder
Chef för personalfunktionen
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Samverkan
Ärendet har informerats om i förvaltningens samverkansgrupp 21 oktober
2014.

STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER

Monica Svensson
Stadsdelschef

Sida
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Diarienummer

2014/691 021

Kristina Nyström Svensson
Tel: 033-35 74 29
Kommunstyrelsen

Motion: HBTQ-certifiera Borås!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0441

Nämndens beslut
Tekniska nämnden avstyrker motionens förslag till Hbtq-certifiering av Borås med
hänvisning till de synpunkter som lämnats nedan.
Nämndens yttrande i sammanfattning
HBT-certifiering innebär ett synliggörande av en organisations ställningstagande och
strukturerade arbete inom området. Därför anser Tekniska nämnden att en HBTcertifiering av de verksamheter som riktar sig direkt mot Borås Stads medborgare, är
ett bra steg att ta just för att markera Borås Stads ståndpunkt i arbetet mot ett jämlikt,
demokratiskt samhälle. Däremot anser Tekniska nämndens att ett genomgripande
arbete inom alla delar av Borås Stads verksamheter, blir ett effektivare verktyg i
mångfaldsarbetet om det är allmänt inriktat mot normkritiskt tänkande i stället för
ensidigt inriktat mot frågor som rör HBT-personer.
Nämndens yttrande i sin helhet
Den certifiering som finns tillgänglig i Sverige och som sannolikt avses i motionen, är
den som utförs av RFSL och benämns HBT-certifiering.
Tekniska nämnden anser att ett strukturerat arbete för mångfald och mot
diskriminering är av största vikt för att kunna uppnå ett jämlikt, demokratiskt
samhälle. Det är viktigt att Borås Stads medarbetare har kunskap inom de olika
områden som ingår i ett mångfaldsarbete. Bland annat handlar det om att öka
kunskapen i frågor som rör HBT-personers levnadssituation. Det är också viktigt att
visa att Borås stad valt att bedriva ett systematiskt arbete för jämlikhet och att Borås
Stads tjänstemän har kompetens för att i sitt dagliga arbete motverka diskriminering.
I regeringens strategi ”för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning,
könsidentitet eller könsuttryck” från 2 jan 2014, har ett antal fokusområden som
bedöms vara av central betydelse för HBT-personers lika rättigheter och möjligheter
sammanställts. Dessa fokusområden omfattar


Våld, diskriminering och andra kränkningar



Unga HBT-personer
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Hälsa, vård och sociala tjänster



Privat- och familjeliv



Kulturområdet



Civila samhället

Till stor del är inriktningen i de angivna fokusområdena mot människors möte med
myndigheter och offentliga organisationer.
Normkritiskt tänkande är grunden i allt mångfaldsarbete. De utbildningsinsatser i
jämställdhetsintegrering som nyligen genomförts för Borås Stads medarbetare, hade
också sin utgångspunkt i normkritiskt tänkande. Eftersom normkritiskt tänkande är
en förutsättning för att lyckas i arbete mot diskriminering enligt alla
diskrimineringsgrunder, är Tekniska nämnden positiv till fortsatta
utbildningsaktiviteter för Borås Stads medarbetare inom området normkritiskt
tänkande.
Även i RFSLs HBT-certifiering är utbildning i normkritiskt tänkande grunden.
Därutöver finns möjlighet till ämnesfördjupningar inom olika områden. För att
synliggöra Borås stads ståndpunkt- och systematik i arbetet med frågor som rör HBTpersoners livssituation, kan det vara bra att HBT-certifiera de verksamheter inom
Borås stad som riktar sig direkt mot Borås Stads medborgare. Även inom Tekniska
förvaltningen finns sådana verksamheter representerade och Tekniska nämnden
ställer sig positiv till HBT-certifiering av de aktuella verksamheterna. Däremot är det
Tekniska nämndens ståndpunkt att ett genomgripande arbete inom alla delar av Borås
stads verksamheter, blir ett effektivare verktyg i mångfaldsarbetet om det är allmänt
inriktat mot normkritiskt tänkande.
TEKNISKA NÄMNDEN

Alexis Mouschopanis
Gunnar Isackson

REMISSVAR
Datum
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Diarienummer

2014/FF0208 709

Susanne Carlsson, 033 – 35 82 97
Kommunstyrelsen

Yttrande över motion - HBTQ-certifiera Borås!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0441

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från
yttrande)
Fritids- och folkhälsonämnden avslår motionen HBTQ-certifiera Borås! och sänder
yttrandet till Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Nämnden har gjort en kartläggning av vad som görs inom området HBTQcertifieringar idag. Det finns exempel på både kommuner och landsting som valt att
göra någon form av HBTQ-certifiering. Samtliga har dock varit tvungna att begränsa
sig till några verksamheter, då certifieringen både är kostsam och kräver ett stort antal
arbetstimmar.
Nämnden skulle därför hellre se att man satsade på en utbildning i bemötande med ett
bredare anslag, utifrån de mänskliga rättigheterna. Vinsten skulle vara att man fick ett
förhållningssätt i hela organisationen där alla oavsett etnisk tillhörighet, ålder, sexuell
läggning, könsidentitet eller könsuttryck, religion eller annan trosuppfattning samt
funktionsnedsättning skulle känna välkomna, sedda och bekräftade.
Vidare kan man arbeta med att stärka föreningslivets värdegrundsarbete och
vidareutveckla utbudet av utbildningar i värdegrund, bemötande och mänskliga
rättigheter, i samverkan med studieförbunden. En del av det arbetet ryms redan inom
ramen för Säker och trygg förening.

Nämndens yttrande i helhet
Fritids- och folkhälsonämnden har beretts tillfälle att besvara motionen HBTQcertifiera Borås!, där man föreslår man att Borås Stads verksamhet HBTQ-certifieras.

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se
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Diarienummer

2014/FF0208 709

Susanne Carlsson, 033 – 35 82 97
Kommunstyrelsen

En HBTQ-certifiering utfärdas av RFSL. Certifieringen visar att man arbetar aktivt
och kontinuerligt för att erbjuda en god arbetsmiljö men även bemötande av patienter,
klienter och brukare som är HBTQ-personer. Det är ett åtagande som tar cirka 6-8
månader att genomföra i en verksamhet. Certifieringen är giltig i tre år och sedan krävs
en omcertifiering.
Det nationella folkhälsomålet handlar om att skapa samhälleliga förutsättningar för en
god hälsa på lika villkor för befolkningen. Hälsosituationen för HBTQ-personer skiljer
sig från stora delar av befolkningen. Bland HBTQ-personer är det fler som försöker ta
sitt liv, utsätts för fysiskt våld och upplever kränkande bemötande. De har också i
allmänhet lägre förtroende för myndigheter, då de känt sig diskriminerade i mötet med
dem. Även i andra grupper av befolkningen har man en sämre hälsa, till exempel bland
personer med annan etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning samt ekonomiskt utsatta.

Ordförande
Cecilia Andersson
Förvaltningschef
Tommy Jingfors
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Anna Stenström
Administrativ chef

2014-11-06

Dnr 2014/SDNN0155

Svar på remiss: Motion HBTQ-certifiera
Borås!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0441

Nämndens beslut

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker remissen och översänder svaret till
Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Stadsdelsnämnden Norr har fått möjlighet att yttra sig över motionen
”HBTQ-certifiera Borås!”. Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker förslaget i det
remitterade ärendet, med tillägget att en utredning av kostnader och
arbetsinsats krävs innan beslut om att HBTQ-certifiera Borås.

Nämndens yttrande i sin helhet

Motionärerna skriver att det fortfarande finns okunskap om och fördomar
mot HBTQ-personer. Genom att certifiera kommunens verksamhet blir
arbetet systematiskt och långsiktigt. Stadsdelsnämnden Norr instämmer i att
arbetet med HBTQ-frågorna är mycket viktigt, och att kunskapen bör öka.
Nämnden önskar dock att ärendet utreds utifrån aspekterna kostnader och
arbetsinsats. Det koncept som nämnden kommit i kontakt med är den
certifiering som RFSL står för. Deras koncept är gediget och därmed är
kostnaderna inte ovidkommande. Stadsdelsnämnden Norr föreslår därför att
förslaget i motionen utreds vidare innan beslut fattas om att införa
certifiering.

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås
Stad i utredningsfasen.
Beslutar Borås Stad att införa HBTQ-certifiering är det likställt med
kostnader. Dels kostnad för certifieringen, men också vikariekostnader då
personal är på utbildning. Detta är kostnader som är svåra att klara inom
tilldelad ekonomisk ram.

2(2)
Anna Stenström
Administrativ chef

2014-11-06

Dnr 2014/SDNN0155

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

På vilket sätt berör beslutet barn och ungdomar nu eller i framtiden, direkt eller indirekt?
Om Borås Stad som arbetsgivare och i sin service till medborgarna ökar
kunskapen kring HBTQ-frågorna, påverkar det barn och ungdomar på ett
positivt sätt.
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Barn och ungdomar har inte fått uttrycka sin mening då beslutet i första
hand berör Borås Stad som arbetsgivare.
Likabehandling

Jämställdhet och mångfald påverkas i hög grad då ärendet handlar om
likabehandling.

Omvärldsperspektiv

HBTQ-frågorna är ständigt aktuella i vårt samhälle. Mycket positivt händer i
landets kommuner. Hur kommunerna väljer att arbeta med frågan kan dock
skilja sig åt. Ett antal kommuner är HBTQ-certifierade hos RFSL. På deras
hemsida nämns kommuner som Örebro, Stockholm, Karlstad och
Linköping.

Facklig samverkan

Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2014-11-03.

Remissinstans

Motionen har inte skickats på remiss.
STADSDELSNÄMNDEN NORR
Malin Carlsson (S)
Ordförande

Bo Drysén
Stadsdelschef

BESLUT
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Sammanträdesdatum 2014-11-18
2014/SDNO0122

Handläggare
Christel Olsson

Kommunstyrelsen

Remiss, motion: HBTQ-certifiera Borås
Nämndens yttrande
I motionen föreslås att Borås Stad ska HBTQ-certifieras. Stadsdelsnämnden Öster har även
fått tillfälle att yttra sig över en motion om att ta fram en HBTQ-policy. Idag hanteras
HBTQ-frågorna i den kommunövergripande planen för lika rättigheter och möjligheter. Det
finns sedan tidigare tydliga fokusområden som handlar om verksamhetsutveckling,
kompetens och arbetsgivarvarumärket när det gäller diskriminering och likabehandling.
Stadsdelsnämnden Öster instämmer med båda motionernas intentioner att öka kompetensen
hos Borås Stads medarbetare kring HBTQ-frågorna för att kunna ge medborgarna likvärdig
service och vara en attraktiv arbetsgivare. Nämnden föreslår dock att arbetet med HBTQfrågorna i första hand ska samordnas i en policy, som fungerar som ett viktigt styrdokument.
Med en välgrundad policy ser Stadsdelsnämnden Öster stora möjligheter att på sikt bli en
certifierad kommun. Ett beslut om certifiering bör rimligtvis ske av en utomstående part för
att vara trovärdigt.
Nämndens beslut
Med hänvisning till ovanstående avstår Stadsdelsnämnden Öster från att yttra sig kring
certifierings-frågan.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER

Ulf Sjösten
Ordförande

Göran Carlsson
Tf Stadsdelschef

PF4

BESLUTSFÖRSLAG

Hälsoundersökning av all personal i Borås Stad
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Allmän hälsoscreening för Borås stads anställda skall inte införas.

2015-11-10
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

X Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0177 026
Handläggare: Linnea Nilsson, tfn 033-35 34 14
Datum/avdelningschef: 2014-02-21/Per Olsson

Programområde: 1

Sida
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PM
2015-11-30

Dnr
2014/KS0177

Stadskansliet
Linnea Nilsson

Hälsoundersökning av all personal i Borås Stad
Uppdrag
Kommunstyrelsen i Borås Stad har fått i uppdrag att under 2013 utreda möjligheterna
att göra en hälsoundersökning av all personal.
Hälsokontroller för- och nackdelar
Att kunna hitta dem som är i riskzon och därmed kunna ge stöd som förhindrar
kostsam sjukfrånvaro är önskvärt och allmän hälsokontroll för anställda på
arbetsplatser har en lång tradition. Hälsokontroll, eller screening, innebär att man
undersöker en person som inte har några symtom och utan att det finns misstanke
om sjukdom. Nyttan av dessa kontroller har ifrågasatts och diskussioner förts om det
är arbetsgivarens roll att ansvara för utförandet av dessa för alla anställda. Redan 1996
visade svenska SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, att värdet av vissa
hälsoundersökningar kan ifrågasättas.
Den senaste tiden har frågan om hälsoundersökningar uppmärksammats på nytt
genom en så kallad Cochranerapport, rapporten bygger på en sammanställning av
studier som undersökt effekten av generella hälsoundersökningar för vuxna. SBU:s
kommentar till rapporten publicerades 2013-09-18. Där slår de fast att generella
hälsokontroller inte reducerar sjuklighet eller dödlighet, varken totalt eller för hjärtoch kärl eller cancersjukdomar. De resonerar vidare att det inte finns något
vetenskapligt stöd för att erbjuda generella hälsokontroller till friska personer, varken
av offentlig eller privat hälso- och sjukvård. SBU:s direktör Måns Rosen kommenterar
rapporten och dess resultat så här i en intervju för Aktuellt: ”Intuitivt verkar det bra
att upptäcka sjukdom i tid men rapporten som grundar sig på över 156 000 individer
visar ingen effekt på framtida sjukdom. Det är en växande trend i dag att företag
erbjuder kontroller för medarbetare fysiska status men de gör en inte friskare”.
Previa, ett av de största företagen inom företagshälsovård i Sverige, anger att
hälsokontroller är efterfrågade och uppskattade men med utgångspunkt i att de inte
ger det resultat som önskas och till och med kan förstärka ett ohälsosamt beteende
rekommenderar Previas ledning istället arbetsgivare att genomföra
arbetsmiljökartläggningar som omfattar alla anställda, eller utvalda grupper. Resultaten
av dessa kartläggningar kan sedan användas som underlag för beslut om riktade hälsooch arbetsmiljöfrämjande insatser. På så sätt uppnås kostnadseffektivitet och de samlade insatserna blir en lönsam investering.
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En omfattande hälsokontroll kostar ca 1400 kronor/person. För Borås Stad med
9136 anställda (2013-11-21) ger det en kostnad på 12 790 400 kr.
Slutsatser och förslag till beslut
Hälsokontroll för alla medarbetare innebär stora kostnader för arbetsgivare med
ifrågasatt nyttoeffekt. Alla åtgärder måste granskas kritiskt och bedömas så att nyttan
står i rimlig proportion till kostnaderna. Insatser som visats sig göra stor nytta måste
prioriteras framför ingrepp som är av osäkert värde. En grundläggande fråga i allt
hälsoarbete är att skilja på individens ansvar för sin hälsa och arbetsgivarens ansvar
för hälsan på arbetsplatsen. Medicinska hälsokontroller är kostsamma och ger ett
smalt perspektiv på medarbetarens aktuella hälsa. En enkät där medarbetaren själv
skattar sin hälsa och där de sammantagna resultaten analyseras ger en bättre överblick
och skapar möjligheter att välja hälsostrategi efter behov på arbetsplatsen. För vissa
grupper kan detta innebära medicinsk hälsokontroll och för andra kanske endast ett
samtal. Detta arbetssätt är att rekommendera eftersom det är kostnadseffektivt, ger en
överblick över hälsoläget samt skapar möjligheter att öka hälsan och minska
sjukfrånvaron på sikt.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Allmän hälsoscreening för Borås stads anställda skall inte införas.

PF5
BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Marie Fridén (M), Vivi Roswall (M)
och Annette Carlson (M): Synliggör och öka
professionaliseringen av socialtjänsten
Det finns ett pågående arbete med utredning och insatser för att göra socialsekreteraryrket mer
attraktivt. I Borås Stad har nämnder och verksamhet genomfört en del åtgärder för att behålla
och rekrytera socialsekreterare.
Sedan april 2015 finns en gemensam arbetsgrupp som bearbetar frågan om hur Borås Stad ska
kunna stärka förutsättningar och förmåga att behålla erfarna och rekrytera duktiga
socialsekreterare.
Målsättningen är att redovisa ett sammanhang av insatser, ett system som bidrar till att göra Borås
Stad till en än mer attraktiv arbetsgivare som har förutsättningar och förmåga att behålla erfarna
medarbetare och samtidigt rekrytera nya socialsekreterare.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
-

Motionen bifalls.

2015-11-10
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0423 023
Handläggare: Pelle Pellby Pellby, tfn 033-357166
Datum/avdelningschef: 2015-06-08/ Per Olsson

Programområde: 1

Sida
1(2)
2015-11-30

Dnr 2015/KS0423

Avd: Personal- och förhandling
Handläggare: Pelle Pellby
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Marie Fridén (M), Vivi Roswall (M) och Annette Carlson (M): Synliggör
och öka professionaliseringen av socialtjänsten!
Ärendet
Marie Fridén (M), Vivi Roswall (M) och Annette Carlson (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-28 lämnat motion om att synliggöra och öka
Pf3 skrivelseprofessionaliseringen av socialtjänsten.
I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur socialsekreteraryrket kan göras mer attraktivt i Borås Stad.
Överväganden
Flera nämnder har tidigare redovisat en del av åtgärder som redan görs för att behålla
och rekrytera socialsekreterare i Borås Stad. Det finns bl.a. exempel på karriärstjänster
som mentorstjänster och ett VFU-center (verksamhetsförlagd utbildning) för
socionomstuderande men samtidigt uttrycks att insatserna ännu inte är tillräckliga.
Personalomsättningen bland socionomer har aktualiserats i kommunens centrala
samverkansgrupp mellan fackliga organisationer och arbetsgivaren (CSG). Sedan april
2015 finns en gemensam arbetsgrupp som bearbetar frågan om hur Borås Stad ska
kunna stärka förutsättningar och förmåga att behålla erfarna och rekrytera duktiga
socialsekreterare.
Arbetsgruppens har ännu så länge en ganska bred diskussion om lön och
löneutveckling tillsammans med karriärvägar som rör bla karriärtjänster som t.ex.
metodutvecklare/metodhandledare, utvecklingsuppdrag (t.ex. mentor), chefstjänster
och ansvarsområden, kompetensutveckling och arbetsbelastning.
Målsättning är att redovisa ett sammanhang av insatser, ett system som bidrar till att
göra Borås Stad till en än mer attraktiv arbetsgivare som har förutsättningar och
förmåga att behålla erfarna medarbetare och samtidigt rekrytera nya socialsekreterare.
Bedömning
Det finns ett pågående arbete med utredning och insatser för att göra
socialsekreteraryrket mer attraktivt. I Borås Stad har nämnder och verksamhet
genomfört en del åtgärder för att behålla och rekrytera socialsekreterare. Sedan april
2015 finns en gemensam arbetsgrupp som bearbetar frågan om hur Borås Stad ska
kunna stärka förutsättningar och förmåga att behålla erfarna och rekrytera duktiga
socialsekreterare. Målsättning är att redovisa ett sammanhang av insatser, ett system
som bidrar till att göra Borås Stad till en än mer attraktiv arbetsgivare som har
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förutsättningar och förmåga att behålla erfarna medarbetare och samtidigt rekrytera
nya socialsekreterare.
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
-

Motionen bifalls

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Per Olsson
Personalchef

Motion till Kommunfullmäktige 2015-05-28
Moderaterna

Synliggör och öka professionaliseringen av socialtjänsten!
Socialtjänstens arbete är svårt. Socialtjänstens medarbetare arbetar med de svåraste dilemman som
vårt samhälle rymmer. Kärnan i det sociala arbetet är en mycket krävande myndighetsutövning där
tvingande beslut ibland måste fattas mot den enskildes vilja. De socialsekreterare som utreder och
förbereder svåra beslut möts inte alltid av den uppskattning som deras arbetsuppgifter motiverar,
trots att de har jobb som många egentligen är mycket tacksamma över att kvalificerade människor
vill ta på sig.
En av de stora utmaningarna för socialtjänsten i Borås är svårigheterna att rekrytera och behålla
kompetenta medarbetare med rätt erfarenhet. Anledningarna till det är flera. Högskolan i Borås har
ingen socionomutbildning. Borås ligger lägre lönemässigt än grannkommunerna och Göteborg. Det
finns också få karriärsvägar annat än att bli chef. Genom att inrätta specialisttjänster skulle
socialsekreterartjänsten kunna göras mer attraktiv. Allt mer av socialsekreterarnas tid går också åt till
administration, på bekostnad av tid för klienterna. Avlastning i den administrativa bördan skulle ge
socialsekreterarna mer tid till att utöva det yrke de valt.
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
-

Kommunstyrelsen uppdras att utreda hur socialsekreteraryrket kan göras mer attraktivt i
Borås Stad.

Marie Fridén (M)
Vivi Roswall (M)
Annette Carlson (M)

PF6

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Anne-Marie Ekström (FP) och Morgan
Hjalmarsson (FP) om fritt trådlöst nätverk i centrum.
Det behöver göras en utredning kring de legala, tekniska och ekonomiska förutsättningarna för
att bedöma om det är möjligt att installera ett fritt trådlöst nätverk i centrum.
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda de legala, tekniska och ekonomiska förutsättningarna för inrättandet av fritt trådlöst nätverk i Borås centrum.
Motionen är därmed besvarad

2015-11-18
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0527 005
Handläggare: Johannes Adolfsson, tfn 033-353061
Datum/avdelningschef: 2015-11-06/ Per Olsson

Programområde: 2

Sida
1(1)
2015-11-30

Dnr 2014/KS0527

Avd: Personal- och förhandling
Handläggare: Johannes Adolfsson
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Anne-Marie Ekström (FP) och Morgan
Hjalmarsson (FP): Fritt trådlöst nätverk i centrum!
Ärendet
Anne-Marie Ekström (FP) och Morgan Hjalmarsson (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-06-18 lämnat motion om fritt trådlöst nätverk i centrum.
I motionen föreslås Kommunfullmäktige ”Uppmana BoråsBorås genom Borås
Stadshus AB att undersöka om det är möjligt att installera ett trådlöst nätverk i de
centrala delarna av Borås i enlighet med motionens intentioner.”.
Överväganden
Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens övergripande IT-system och
kommunikationssystem och har det övergripande ansvaret för att kommunens IS/ITmiljö och arkitektur utvecklas på ett kontrollerat sätt.
Införandet av ett fritt trådlöst nätverk i centrum med syftet att ge besökare i centrum
fri tillgång till internet under en begränsad del av dygnet ställer en rad frågor kring
legala, tekniska och ekonomiska förutsättningar.
Bedömning
Det behöver göras en utredning kring de legala, tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att bedöma om det är möjligt att installera ett fritt trådlöst nätverk i centrum.
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda de legala, tekniska och ekonomiska förutsättningarna för inrättandet av fritt trådlöst nätverk i Borås centrum.
Motionen är därmed besvarad
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson
Kommunalråd
Per Olsson
Enhetschef
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MOTION
MORGAN HJALMARSSON, ANNE-MARIE EKSTRÖM

2014-06-17
Kommunfullmäktige

Fritt trådlöst nätverk i centrum!
Behovet av snabb och bra uppkoppling för mobiltelefoner och surfplattor växer. Vid stora
evenemang, då många vill ta foton och skicka meddelanden via sociala media, räcker ofta inte
de vanliga mobilnäten till. Även vid besök och genomresa kan det behövas lite snabbare
uppkoppling än mobilnätet för att skicka e-post eller bara läsa hemtidningen på nätet.
I Borås anordnas många stora evenemang í stadens centrala delar, till exempel
Sommartorsdagarna. Vid ett sådant evenemang är det nästan omöjligt att ta en bild och ladda
upp med mobilnätet. Även när det inte är evenemang är mottagningen dålig på vissa platser,
särskilt när det är mycket folk i rörelse.
Både för detta ändamål och för att ge bra service till besökare i staden behövs ett trådlöst
nätverk, wi-fi, i centrala Borås. Tjänsten ska vara gratis för en begränsad tid. En sådan tjänst,
med begränsning av två timmars användningstid per dag, har funnits bland annat i Jönköping
sedan ett år tillbaka. Bakom satsningen i Jönköping finns en rad intressenter från både det
offentliga och näringslivet. En sådan lösning borde kunna genomföras även i centrala Borås
med BoråsBorås som samordnare.
Vi tänker oss att nätet ska vara tillgängligt i en sträckning från Högskolan i norr och längs
Österlånggatan in mot Stora torget. Det ska också täcka Stadsparken och Stora Brogatan ut till
Resecentrum. En sådan utformning skulle bidra till att våra pendlande studenter väljer
Österlånggatan till Resecentrum istället för att gå kortaste vägen.
Mot bakgrund av ovan föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att
Uppmana BoråsBorås genom Borås Stadshus AB att undersöka om det är möjligt att
installera ett trådlöst nätverk i de centrala delarna av Borås i enlighet med motionens
intentioner
Anne-Marie Ekström (FP)
Morgan Hjalmarsson (FP)

PF7
BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Ida Legnemark (V): om att förbättra villkoren i daglig verksamhet
Det finns idag inget formellt anställningsförhållande mellan Borås Stad och deltagarna i daglig
verksamhet. Deltagarna är inte på något sätt anställda av Borås Stad. Men det hindrar inte att
deltagarna uppfattar verksamheten som ett arbete.
Det råder heller inget som helst tvivel om att deltagarna i daglig verksamhet på olika sätt gör
utomordentligt goda insatser i en rad verksamheter.
Då Sociala omsorgsnämndens ansvarsområde omfattar stöd och insatser till personer med fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättning samt insatser till vuxna med beroendeproblematik ser nämnden svårigheten i att avgränsa målgruppen för den föreslagna förmånen.
Det finns därmed fog för att utreda frågan för att bl.a. klargöra:
- vilken målgrupp som avses
- vilka skillnader som finns idag för olika målgrupper och om det är rimligt att dessa kvarstår
- inom vilka verksamheter och utförare förmånen ska tillämpas
- direkta kostnader för förmånen och vilken nämnd som ska svara för dessa
- att verksamheten kan tillgodose ökat behov av personalstöd och ledsagning för aktiviteter
- hur administrationen ska lösas mellan berörda kommunala förvaltningar och privata utförare
- hur förmånerna betraktas skattemässigt
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Sociala omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda avgränsning och förmåner till målgrupperna.

2015-11-19
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

Kommunalråd

Samverkan
Ja
x Nej
Kommentar:
Diarienummer: 2014/KS0429 733
Handläggare: Pelle Pellby tfn 033-35 71 66
Datum/avdelningschef: 2015-11-17/ Per Olsson

Programområde: 3

Sida
1(4)
2015-11-30
Dnr 2014/KS0429 733

Kommunfullmäktige

Svar på motion av Ida Legnemark (V): om att
förbättra villkoren i daglig verksamhet
Ärendet
Ida Legnemark (V) vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-05-21 lämnat motion om att förbättra villkoren i daglig verksamhet.
I motionen föreslås att personer som deltar i daglig verksamhet LSS eller psykiatri i
Borås Stad ska omfattas av samma personalförmåner som Borås Stads anställda.
Motionärens motiv för förslaget är att den dagliga verksamheten är de här människornas arbete och att kommunen ska visa samma uppskattning mot dem som mot
sina anställda.
Motionen har varit remitterad till Sociala omsorgsnämnden.
Överväganden
Nämndens beslut
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen i den del att Borås Stad bör visa uppskattning till personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS och sysselsättning/verksamhet inom psykiatrin.
Social omsorgsnämnden föreslår att frågan om avgränsning av målgrupp och förslag
på förmåner utreds.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Nämnden instämmer i motionsställarens intentioner att Borås Stad ska visa uppskattning för det arbete som personer inom LSS daglig verksamhet och sysselsättning/verksamhet inom psykiatrin utför.
Nämnden föreslår att frågan om avgränsning av målgrupp och förslag på förmåner
bör utredas ytterligare.
Eftersom nämndens ansvarsområde omfattar stöd och insatser till personer med fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättning samt insatser till vuxna med
beroendeproblematik ser nämnden svårigheten i att avgränsa målgruppen för den
föreslagna förmånen. Det är i dag flera skillnader mellan LSS-gruppen och psykiatrin.
Ett sätt är att avgränsa förmånerna till personer som har biståndsbedömd
sysselsättning vilket idag är detsamma som personer med LSS-beslut.
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Eftersom förslaget handlar om frivilliga förmåner skulle detta innebära ökade
skillnader mellan nämndens olika målgrupper utöver det som är styrt av lagen.
Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan och centrala arbetsgivarpart. Personalförmånerna är en del i de fördelar som man har som anställd i Borås Stad. De är
en del i arbetsgivarens ambition, vilja och förmåga att attrahera, rekrytera och behålla
medarbetare.
Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, en god arbetsmiljö och professionella arbetskamrater erbjuds personalförmåner som syftar till att medarbetarna ska trivas och må
bra, både fysiskt och psykiskt. De ska bidra till att ge medarbetarna bättre förutsättningar för att nå de mål som finns för kommunens olika verksamheter.
Personalförmånerna är därmed en del i synliggörandet av varumärket Borås Stad och
ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare. En arbetsgivare som har konkurrenskraftiga anställningsvillkor och tydliga erbjudanden som attraherar de bästa medarbetarna.
Borås Stad erbjuder i dag anställda följande personalförmåner:
 Fria bad
Alla medarbetare har fria bad i kommunens anläggningar Stadsparksbadet, Borås simarena, Dalsjöbadet och Sandaredsbadet.
 Friskvårdsbidrag
Arbetsgivaren betalar hälften av kostnaden för motionsaktiviteter, dock högst 1 500
kr per år.
 Fritt inträde till friluftsgårdar
Alla medarbetare får fritt använda de kommunala friluftsgårdarna Kransmossen och
Kypegården för dusch, bastu etc.
 Försäkringar
Som nyanställd i Borås Stad har du under dina tre första månader ett kostnadsfritt
försäkringsskydd. I försäkringsskyddet ingår:
 livförsäkring 6 prisbasbelopp,
 trygghetskapital 10 prisbasbelopp,
 sjukförsäkring 1 440: -/månad,
 olycksfall hela dygnet,
 Efter tre månader har du möjlighet att teckna en fortsättning/förändring av
försäkringsskyddet.
 Föräldrapenning
Har du varit anställd minst 365 dagar innan din föräldraledighet påbörjas kan du få
föräldrapenningtillägg vid din föräldraledighet. Föräldrapenningtillägg utbetalas en
gång per födsel och utgör 10 % av lönebortfallet under högst 150 kalenderdagar.
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 Kaffe och te
Borås Stad erbjuder alla medarbetare fritt kaffe och te på arbetsplatsen.
 Konstklubben
Väljer du att gå med som medlem i konstklubben har du möjlighet att vinna konstverk.
 Löneväxling till pension
Arbetsgivaren skjuter till 6 procent på lön som du växlar till extra tjänstepension.
 Medarbetarcentrum
Medarbetarcentrum är en neutral part för bl.a. samtal, jobbförmedling och livs- och
karriärplanering.
 Merkraft
Personalföreningen MerKraft har ett brett utbud av aktiviteter och arrangemang för
att inspirera, aktivera och ge fritidsupplevelser.
 Miljöbil
Alla medarbetare kan genom arbetsgivaren leasa en miljöbil mot bruttolöneavdrag.
 Studiebidrag
Som medarbetare i Borås Stad kan du få studiebidrag vid fritids- eller heltidsstudier.
 Minnesgåva 25 år
Minnesgåva till anställd/förtroendevald med minst 25 års tjänstgöring eller vid
pensionsavgång minst 20 års tjänstgöring.
Det finns idag inget formellt anställningsförhållande mellan Borås Stad och deltagarna
i daglig verksamhet. Deltagarna är inte på något sätt anställda av Borås Stad. Men det
hindrar inte att deltagarna uppfattar verksamheten som ett arbete.
Det råder heller inget som helst tvivel om att deltagarna i daglig verksamhet på olika
sätt gör utomordentligt goda insatser i en rad verksamheter.
För att visa uppskattning för dessa insatser har Borås Stad vid några tidigare tillfällen
fattat särskilda beslut.
Sociala omsorgsnämnden erbjuder sedan tidigare personer med pågående LSSinsatser fri entré till Borås Stads badanläggningar.
Vidare har kommunfullmäktige beslutat att de personer som har deltagit i LSS-daglig
verksamhet i 25 år erbjuds en gratifikation från Borås Stad på samma villkor som
anställda.

4

Bedömning
Då Sociala omsorgsnämndens ansvarsområde omfattar stöd och insatser till personer
med fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättning samt insatser till vuxna
med beroendeproblematik ser nämnden svårigheten i att avgränsa målgruppen för
den föreslagna förmånen.
Det finns därmed fog för att utreda frågan för att bl.a. klargöra:
- vilken målgrupp som avses
- vilka skillnader som finns idag för olika målgrupper och om det är rimligt att
dessa kvarstår
- inom vilka verksamheter och utförare förmånen ska tillämpas
- direkta kostnader för förmånen och vilken nämnd som ska svara för dessa
- att verksamheten kan tillgodose ökat behov av personalstöd och ledsagning
för aktiviteter
- hur administrationen ska lösas mellan berörda kommunala förvaltningar och
privata utförare
- hur förmånerna betraktas skattemässigt
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Sociala omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda avgränsning och förmåner till målgrupperna.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Per Olsson
Personalchef

Motion: Förbättra villkoren i Daglig verksamhet
I Borås Stad finns daglig verksamhet för personer inom LSS och psykiatrin. Det rör
sig i dagsläget om 310 respektive 200 personer som deltar i olika typer av
verksamhet. De gör ett betydelsefullt arbete på caféer, i bageri, inom hantverk och
mycket annat - verksamheter och arbete som är värdefullt för Borås Stad.
En av Borås Stads styrkor som arbetsgivare är de frikostiga personalförmånerna,
exempelvis i form av friskvårdsbidrag och fria bad i de kommunala badhusen. Det är
inte rimligt att dessa förmåner inte omfattar dem som deltar i daglig verksamhet. Den
dagliga verksamheten är de här människornas arbete och kommunen ska visa samma
uppskattning mot dem som mot sina anställda.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Vänsterpartiet
- att personer som deltar i daglig verksamhet LSS eller psykiatri i Borås Stad ska
omfattas av samma personalförmåner som Borås Stads anställda
Borås 2014-05-10
Ida Legnemark

KU 1 a) anmälningsärende
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a till handlingarna)

KU 2

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD):
Tjänstegarantier - en kvalitetskontroll värdig namnet
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås

20151117
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0415
Handläggare: Ewa Luvö, tfn 35 30 40
Datum/avdelningschef:

Programområde: 1

Sida
1(2)
2015-11-30

Dnr 2013/KS0415

Kvalitet och utveckling
Ewa Luvö

Kommunfullmäktige

Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD):
Tjänstegarantier - en kvalitetskontroll värdig
namnet
Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 maj 2013
inlämnat rubricerad motion.
Motionen har varit remitterad till alla nämnder och bolag. Flera av remissinstanserna har
tillstyrkt en av att-satserna men avstyrkt den andra. Åtta har avstått från att yttra sig. Se
bilaga.
I motionen föreslås nedanstående att-satser:
-

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera och analysera det tidigare arbetet med
medborgarkontrakt: åtta tillstyrker och fem avstyrker.

-

Kommunstyrelsen får i uppdrag att initiera, driva och samordna införandet av
kvalitetssäkrade tjänstegarantier i Borås Stads samtliga verksamheter: fyra tillstyrker och
åtta avstyrker.

From budget 2005 infördes medborgarkontrakt för de dåvarande kommundelsnämnderna,
Gatunämnden, Byggnadsnämnden, Kulturnämnden, Miljönämnden och
Utbildningsnämnden. Dessa kontrakt var indelade i tre punkter: våra löften, våra krav och
våra garantier. Flera av de löften som gavs innebar i sig inget annat än att följa de lagar, regler
och förordningar som redan fanns för verksamheterna. I budget 2012 fastställdes att
”medborgarkontrakten har efter ett antal år spelat ut sin roll och fasas därför ut till förmån för andra
modeller för att säkra kvaliteten. Kontrakten kommer att avvecklas 2012.”
Kommunstyrelsen anser att det i dag finns ett annat förhållningssätt till kvalitets- och
verksamhetsutveckling än när kontrakten infördes. Det finns ett mer och tydligare uttalat
brukar/kundfokus i Kvalitetspolicyn. Det finns också ett mer systematiskt kvalitetsarbete för
t ex förskola, skola och äldreomsorg än vad som funnits tidigare. From januari 2014 finns
också en gemensam synpunktsfunktion, som ger en möjlighet till förbättringar utifrån
brukarnas/kundernas/boråsarnas synpunkter.
I november 2011 antog Kommunstyrelsen ”Modeller för att följa upp kvaliteten i Borås Stad”
med syfte att:
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•

Förbättra möjligheten till information, dialog och inflytande för medborgarna.

•

Ta tillvara synpunkter från brukare och medborgare för att förbättra verksamhet, service och
bemötande.

•

Följa upp hur verksamheterna tillgodoser brukarnas behov.

•

Analysera, följa upp och förbättra verksamheten.

•

Identifiera förbättringsområden i den interna styrningen och ledningen utifrån ett
övergripande perspektiv.

•

Jämförelse med oss själva över tid

Detta gör att det idag finns en helt annan systematik för att arbeta med dessa frågor än
tidigare. Det gör det också möjligt att informera brukarna/kunderna/boråsarna om innehåll
och kvalitet. From 2014 har kommunfullmäktige också antagit principer för medborgardialog,
vilket ger nya möjligheter till dialog mellan medborgare och politiker.
När det gäller att klargöra brukarnas/kundernas rättigheter och vilka krav offentliga tjänster
och service ska leva upp till, så delar Kommunstyrelsen motionärens synpunkter om vikten av
detta, men anser att det bör ske i en bättre och tydligare information, både generell och i det
individuella mötet.
Medborgarkontrakten fanns till och med 2011 men under de senare åren användes de, och
följdes upp, mer eller mindre aktivt i de olika verksamheterna och det är idag omöjligt att göra
en utvärdering så långt efteråt. Det finns ingen tillräckligt bra statistik för att kunna uttala sig
om varken efterlevnad eller synpunkter och klagomål. Kommunstyrelsen anser därför att
detta inte är möjlig att genomföra på ett tillräckligt bra sätt för att kunna göra de analyser som
efterfrågas.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef
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Svar på motion av Falco Güldenpfennig(KD):
Tjänstegarantier - en kvalitetskontroll värdig
namnet
Inkomna yttranden i sammanfattning
Revisorskollegiet

Avstår från yttrande
Lokalförsörjningsnämnden

Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker motionen.
Lokalförsörjningsnämnden ser mycket positivt på att införa tjänstegarantier i Borås
Stad. Medborgarna har rätt att få veta vad de kan förvänta sig av de tjänster som
kommunen har ansvar för att utföra. Lika viktigt är att de också vet vad de inte
kan förvänta sig. Med denna kunskap skapas realistiska förväntningar och därmed
ökar sannolikt den enskildes upplevelse av kvalitén på tjänsterna.
Avgörande för att nå framgång i arbetet är att såväl medborgare, politiker som
medarbetare involveras. Alla parters erfarenheter och aspekter på vad
tjänstegarantierna ska innehålla måste beaktas.
Det finns också stora skillnader mellan olika verksamheter vilket gör att
garantierna måste anpassas. Dock bör det finnas övergripande, generella garantier
som gäller för alla förvaltningar i Borås Stad.
Servicenämnden

Avstår från yttrande
Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämnden avslår motionen om tjänstegarantier utifrån att två
nya system för kvalitetskontroll kommer att genomföras under 2014 och dessa
först måste utvärderas.
Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på att utvärdera det tidigare arbetet
med medborgarkontrakten.
Samhällsbyggnadsnämnden

Nämnden avstår från yttrande utöver de mål som redan finns för handläggningstid
för ett bygglovsärende.
Tekniska nämnden

Ej svarat
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Miljö- och konsumentnämnden

Jan-Åke Carlsson (S) yrkar att nämnden endast ska tillstyrka förslaget att
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera och analysera det tidigare arbetet
med medborgarkontrakt.
Förste vice ordföranden Lars Gunnar Comén (M) yrkar att nämnden tillstyrker
motionen
Omröstningsresultat
Vid omröstningen röstas ja för bifall till Jan-Åke Carlssons förslag av Anita
Persson (V), Jan-Åke Carlsson (S), Eva Aspman (S), Cecilia Kochan (S) och Heiti
Ernits (MP) samt nej av Lars-Gunnar Comén (M), Mona Hallberg (M), Katrine
Andersson (M) och Karl-Eric Nilsson (C),
Nämnden beslutar med fem röster mot fyra att endast tillstyrka förslaget att
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera och analysera det tidigare arbetet
med medborgarkontrakt
Kulturnämnden

Kulturnämnden tillstyrker motionen under förutsättning att det inte medför
kostnader för Kulturförvaltningen.
Tjänstegarantier kan vara ett sätt för medborgaren att få en uppfattning och tydlig
bild av den service som en kommun tillhandahåller. För Kulturnämndens
verksamheter, som många gånger bygger på personliga upplevelser som är unika
för var och en, är det svårt - för att inte säga omöjligt - att garantera en specifik
upplevelse. Kulturförvaltningen anser dock att det kan vara möjligt med någon
form av tjänstegaranti på de verksamheter som går att standardisera. Det är i
dagsläget svårt att bedöma om införande av tjänstegarantier innebär ökade kostnader
för förvaltningen. Detta bör utredas innan beslut om införande av tjänstegarantier
införs. Text
Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden tillstyrker motionen. Minoritetsgruppen i
Utbildningsnämnden reserverar sig mot beslutet.
Utbildningsnämnden tillstyrker motionen om att Kommunstyrelsen får i uppdrag
att utvärdera och analysera det tidigare arbetet med medborgarkontrakt och att
initiera, driva och samordna införandet av kvalitetssäkrade tjänstegarantier i Borås
Stads samtliga verksamheter.
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Sociala omsorgsnämnden

Borås Stad har tidigare haft medborgarkontrakt vilka hade ungefär samma
innebörd som tjänstegarantier. Medborgarkontrakten är numera borttagna.
Under 2013 har ett kommungemensamt projekt drivits centralt – syftet har varit
att skapa ”en väg in” för personer att kunna lämna synpunkter. Flertalet av stadens
förvaltningar och stadsdelar har berörts av projektet. Det finns nu således en
kommungemensam rutin för hantering av inkommande synpunkter.
Att ta vara på inkommande synpunkter ger förvaltningar och stadsdelar möjlighet
att identifiera och kartlägga utvecklingsområden och på så sätt förbättra
verksamheten. Redovisning av inkomna synpunkter sker till nämnder och KS 2
gånger/ år med start under 2014. Det kommungemensamma systemet för
hantering av inkommande synpunkter togs i bruk den 1 december.
Flera utvecklingsarbeten pågår parallellt i staden bland annat ett
kommunövergripande arbete med att ta fram värdighetsgarantier inom
äldreomsorgen. Borås Stads Kvalitetspolicy och Borås Stads ”Riktlinjer för
medborgardialog” har nyligen reviderats. I Kvalitetspolicyn beskrivs bland annat
Boråsaren i fokus och de tre ledstjärnorna professionalism engagemang och
lärande.
I ”Riktlinjer för Medborgardialog” framgår att medborgardialogen vänder sig till
alla som bor, verkar eller vistas i Borås. Syftet med en systematisk och strukturerad
medborgardialog är att förtroendevalda ska få ett bredare underlag för att fatta bra
och hållbara beslut. Brukardialogen upprätthålls av tjänstemännen
genom samtal med brukare vid t ex elevråd, boenderåd, anhörigträffar och
föräldramöten.
Sociala omsorgsnämnden menar att pågående utvecklingsarbeten och
förbättringsprocesser är fullt tillräckliga för att personer i Borås Stad ska ha
möjlighet lämna sina synpunkter. Detta i sin tur möjliggör för förvaltningar och
stadsdelar att starta nya förbättringsprocesser i verksamheter där så krävs för att
öka kvaliteten och därefter följa upp och utvärdera
Arbetslivsnämnden

Nämnden avstyrker
Arbetslivsnämnden anser att det redan idag finns tillräckliga möjligheter för
medborgarna att framföra åsikter och komma med förslag på tjänster och
verksamheter inom Borås Stad och avslår därför Motion: Tjänstegarantier – en
kvalitetskontroll värdig namnet.
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Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker motionens förslag avseende en utvärdering och
analys av det tidigare arbetet med medborgarkontrakt. Stadsdelsnämnden Norr
avstyrker motionens förslag att införa tjänstegarantier i Borås Stad.
Stadsdelsnämnden översänder svaret till Kommunstyrelsen.
Stadsdelsnämnden Norr har fått möjlighet att lämna synpunkter på motionen
”Tjänstegarantier, en kvalitetskontroll värdig namnet”.
Genom tjänstgarantierna garanterar kommunen en viss nivå i tjänsterna och att
åtgärda de brister som uppstår. Brukarens roll stärks då det blir enklare att
framföra synpunkter och klagomål på tjänsterna eftersom tjänsten är
konkretiserad. Svårigheter vid ett eventuellt införande är att konkretisera tjänsterna
och att tydliggöra verksamhetens roll och ansvar. Det kan komma att krävas en
utökning av administrationen för att klara av att handlägga de frågor och ärenden
som kommer in.
Stadsdelsnämnden Norr anser att det är viktigt att det tidigare arbetet med
medborgarkontrakt utvärderas och analyseras. Utifrån resultatet av denna
utvärdering kan en eventuell diskussion avseende införande av tjänstegarantier bli
aktuell.
Stadsdelsnämnden Väster

Kristdemokraterna föreslår att tjänstegarantier införs i Borås Stad. Av motionen
framgår att de vill att Kommunstyrelsen får i uppdrag
• att utvärdera och analysera det tidigare arbetet med medborgarkontrakt
• att initiera, driva och samordna införandet av kvalitetssäkrade
tjänstegarantier i Borås Stads samtliga verksamheter.
Det pågår redan flera utvecklingsarbeten för att öka möjligheterna för medborgare
och brukare att lämna åsikter och som på dessa sätt också påverkar kvaliteten på
verksamheten. Stadsdelsförvaltningen Väster anser att de åtgärder som är gjorda
eller pågår är tillräckliga för att verksamheterna ska kunna ta till sig kunskap och
ständigt förbättra tjänsterna utifrån brukares eller medborgares initiativ.
Stadsdelsförvaltningen Väster föreslår nämnden att avslå denna motion.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lennart Andreassons (V) förslag:
Att motionen "Tjänstegarantier -- en kvalitetskontroll värdig namnet" avslås.
Kerstin Hermanssons (C) förslag:
Att motionen "Tjänstegarantier -- en kvalitetskontroll värdig namnet" tillstyrks.
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Beslut
Stadsdelsnämnden Väster beslutar:
1. Att motionen ”Tjänstegarantier – en kvalitetskontroll värdig namnet”
avslås.
2. Att upprättat yttrande översänds som Stadsdelsnämnden Västers yttrande
till Kommunstyrelsen.
Reservation
Kerstin Hermansson (C), Gunvie Peeker (M), Alexis Mouschopanis (M), Joakim
Malmberg (FP) och Nancy Kindblad (M) reserverar sig till förmån för eget förslag
till beslut.
Stadsdelsnämnden Öster

I motionen beskrivs tjänstegarantier som en juridiskt icke bindande
avsiktsförklaring mellan kommunen och medborgare eller brukare av en offentlig
tjänst. Grundtanken med tjänstegarantier är ett skrivet dokument där det offentliga
tillsammans med medborgaren definierar vilka krav offentliga tjänster och offentlig
service ska leva upp till. I motionen föreslås att Kommunstyrelsen får i uppdrag att
utvärdera och analysera det tidigare arbetet med medborgarkontrakt samt att
initiera, driva och samordna införandet av kvalitetssäkrade tjänstegarantier i Borås
Stads samtliga verksamheter.
Stadsdelsnämnden Öster delar motionärens uppfattning att det tidigare arbetet
med medborgarkontrakt behöver utvärderas och analyseras. Att ta tillvara de goda
erfarenheterna och att därefter utveckla ett förslag på så kallade tjänstegarantier är
helt i linje med det kvalitetsarbete som Borås Stad påbörjat med utgångspunkt från
den nyligen antagna Kvalitetspolicyn. Stadsdelsnämnden Öster ställer sig därför
positiv till motionen.
Att införa tjänstegarantier inom samtliga verksamheter är ett omfattande arbete.
Av det skälet föreslår Stadsdelsnämnden Öster att det inledningsvis utses en
”pilotverksamhet” som arbetar fram ett koncept med tjänstegarantier som sedan
får utvärderas.
Förslag till beslut på sammanträdet
Petter Löberg (S) föreslår att motionen avstyrks.
Hans Gustavsson (KD) förslår att motionen tillstyrks.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Stadsdelsnämnden
Öster beslutar att tillstyrka motionen.

5 (7)

REMISSAMMANSTÄLLNING
Stadskansliet
Kvalitet och utveckling
Ewa Luvö, tfn 033-35 30 40

2013/KS0415

Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker motionen.
Petter Löberg (S), Emina Beganovic (S), Bernt Holmén (S), Anne Rapinoja (V)
och Bo-Göran Gunnarsson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
eget förslag.
Ungdomsrådet

Ungdomsrådets avstår från yttrande
Centrala Pensionärsrådet

Avstår från yttrande
Funktionshinderrådet

Rådet anser inte att man ska utvärdera och analysera det tidigare arbetet utan
tycker att man ska se framåt utifrån att detta är en viktig fråga utifrån ett
medborgarperspektiv. Rådet tillstyrker den andra att-satsen i motionen med
tillägget att det i garantin måste vara klart och tydligt vad boråsaren kan förvänta
sig.
Borås Energi och Miljö AB

Borås Energi och Miljö avstyrker förslaget i motionen med följande kommentarer:
Bolaget arbetar i dag med synsättet att vi ska ha nöjda kunder oavsett det gäller
leverans av fjärrvärme, vatten, biogas eller avfalls- och energitjänster. Vi reglerar
våra åtaganden mot kund med avtal eller via taxebestämmelser.
Kundnöjdhet mäts i återkommande nöjdkundindex (NKI) mätningar eller vid
några av våra fokusgrupper. Bolaget har också ett Kundcenter och besökscenter
där kunderna enkelt kan komma i kontakt med bolaget. Bolaget mäter och följer
upp inkomna kundsynpunkter kontinuerligt.
Bolagets styrelse tycker det är viktigt att ha kundfokus och att arbeta med
kundrelationer. Bolagets styrelse tycker inte att tjänstegarantier tillför något
ytterligare.
Borås Djurpark AB

Avstår från yttrande
Inudstribyggnader i Borås AB

Industribyggnader i Borås AB tillstyrker motionen.
Industribyggnader i Borås AB ser mycket positivt på att införa tjänstegarantier i
Borås Stad. Medborgarna har rätt att få veta vad de kan förvänta sig av de tjänster
som kommunen har ansvar för att utföra. Lika viktigt är att de också vet vad de
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inte kan förvänta sig. Med denna kunskap skapas realistiska förväntningar och
därmed ökar sannolikt den enskildes upplevelse av kvalitén på tjänsterna.
Avgörande för att nå framgång i arbetet är att såväl medborgare, politiker som
medarbetare involverasAlla parters erfarenheter och aspekter på vad tjänstegarantierna ska innehålla måste beaktas.
Det finns också stora skillnader mellan olika verksamheter vilket gör att
garantierna måste anpassas. Dock bör det finnas övergripande, generella garantier
som gäller för alla förvaltningar/bolag i Borås Stad.
AB Bostäder

Styrelsen avstår från yttrande.
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Tjänstegarantier – en kvalitetskontroll värdig namnet
Alla boråsare borde ha rätten att veta vad de kan förvänta sig av den service och tjänster som
kommunens tillhandahåller. Kristdemokraterna föreslår därför att tjänstegarantier införs i
Borås Stad.
Tjänstegarantier kan definieras som en juridiskt icke bindande avsiktsförklaring mellan
kommunen och våra medborgare eller brukare av en offentlig tjänst. Grundtanken med
tjänstegarantier är ett skrivet dokument där det offentliga tillsammans med medborgaren
definierar vilka krav offentliga tjänster och offentlig service ska leva upp till.
Tjänstegarantier är ett sätt att förtydliga och stärka medborgarens inflytande och möjligheter
att påverka service och tjänster. Tjänstegarantier klargör vilka rättigheter boråsarnas kan ha
gentemot kommunen. Dessutom förbättras kvalitetsarbetet. Dialogen och förståelsen mellan
politiker, tjänstemän och medborgare stärks, och arbetssituationen för personalen förbättras.
Borås har tidigare haft medborgarkontrakt, vilka hade ungefär samma innebörd som
tjänstegarantier. Vi kristdemokrater vill nu att det görs en utvärdering av det tidigare arbetet
med målsättningen att det istället införs kvalitetssäkrade tjänstegarantier värdiga sitt namn.
Exempelvis tror vi att om man fastställer hur klagomål ska hanteras och tydligare kopplar
tjänstegarantierna till budget blir de mer verkningsfulla. Vi tror även att det är viktigt att de
innehåller mer än vad lagar och tillsynsmyndigheter redan har fastställt. Tjänstegarantierna
kommer att bli mer verkningsfulla om de innehåller en tydlig politisk ambitionshöjning.

Därför förslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
-

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera och analysera det tidigare arbetet med
medborgarkontrakt.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att initiera, driva och samordna införandet av
kvalitetssäkrade tjänstegarantier i Borås Stads samtliga verksamheter.

Falco Güldenpfennig (KD)
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Remiss av SOU 2015:66 En förvaltning som håller ihop
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Godkänna bifogat remissyttrande från Borås kommun. Svaret översändes till Näringsdepartementet.

20151116
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0622 005
Programområde: 1
Handläggare: Johan Olovson, tfn 0766230761
Datum/avdelningschef: 2015-11-16/Ingegerd Eriksson
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REMISSYTTRANDE
2015-11-15
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Johan Olovson

Dnr 2015/KS0622
N2015/5090/EF

Näringsdepartementet
Enheten för e-förvaltning
103 33 Stockholm

Borås Stads remissyttrande över N2015-5090EF E-delegationens betänkande, (SOU
2015:66)
I anledning av remiss daterad den 18-09-15 avseende rubricerade betänkande inkommer Borås Stad med följande yttrande. Som ett led i beredningen av ärendet har yttrande inhämtas från Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Borås Stad är i huvudsak positiv till departementets förslag dock med följande kommentarer och synpunkter.
Då vi efterlyser en starkare central styrning i e-förvaltningsfrågorna anser vi att rekommendationen i avsnitt 2.3.1. Digitala tjänster som förstahandsval, på sikt likt anslutningen till Mina meddelanden övergår till ett skallkrav. Det skulle innebära en större
likställighet mellan kommunerna.
Om Mina meddelanden i framtiden skall vara den primära kommunikationskanalen
till medborgarna efter att tjänsten blivit obligatorisk, så bör även informationsflödet
från framtidens e-tjänster helt förmedlas via denna kanal, varpå integration till kommunernas e-tjänstplattformar bör kravställas centralt.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Ingegerd Eriksson
Avdelningschef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00
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Dialog om samverkan kring evidensbaserad vård för
personer som injicerar droger
Västra Götalandsregionen har i sina mål och inriktningar för perioden 2015-2017 angivit att en viktig
process för att nå målet att personer med missbruk ska få adekvat hjälp är att utveckla sprututbytesprogram i samverkan med kommunerna. Enligt de föreskrifter som reglerar verksamheten är en förutsättning för att starta ett sprututbyte att både landsting och den kommun dit verksamheten skall lokaliseras
är överens om att starta ett program. I Västra Götaland finns ännu inte någon sådan överenskommelse.
Däremot bedrivs program sedan flera år i bl.a. Stockholm, Malmö, Helsingborg och Kalmar.
Borås Stad har fått en förfrågan om att delta i och genomföra en förstudie om sprututbytesprogram
tillsammans med Västra Götalandsregionen. Målsättningen med förstudien är att ge en översikt av föroch nackdelar med ett sprututbyte och redovisa evidensläget för programmens effekter.
Förstudien planeras pågå januari 2016- maj 2016, då ett förslag ska presenteras. Förutom Borås har
Trollhättan, Mölndal och Skövde fått förfrågan om deltagande.
Västra Götalandsregionen står för utredningsarbetet. Borås Stad ska utse en kontaktperson.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Borås Stad deltar i och genomför en förstudie om sprututbytesprogram tillsammans med Västra Götalandsregionen.
Sociala omsorgsnämnden utser Borås Stads kontaktperson.
Förstudien ska redovisas till Sociala omsorgsnämnden och Kommunstyrelsen.
2015-11-13
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0295 773
Programområde: 3
Handläggare: Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65
Datum/avdelningschef: 2015-11-13/Ingegerd Eriksson
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Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (L); Motverka våldsbejakande extremism!
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles.

2015-11-24
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0209 106
Programområde: 3
Handläggare: Eva-Maria Sandin, tfn 35 82 02
Datum/avdelningschef: 2015-11-20/Ingegerd Eriksson

Sida
1(1)
2015-11-30

Dnr 2015/KS0209

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva-Maria Sandin
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (L);
Motverka våldsbejakande extremism!
Morgan Hjalmarsson (L) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-02-19
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att uppdra till Kommunstyrelsen att ta fram ett förslag på en strategi för att motverka den våldsbejakande extremismen i Borås.
Kommunstyrelsen bedömer att den våldsbejakande extremismen utgör ett hot mot
Sverige och demokratin. Kommunstyrelsen håller med om att landets kommuner
behöver göra sitt för att minimera det hotet och har därför tagit fram ett förslag på en
promemoria om arbetet för att motverka våldsbejakande extremism i Borås Stad.
Promemorian ska behandlas i Kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00
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Promemoria om arbetet för att motverka våldsbejakande extremism i Borås Stad
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Anta Promemoria om arbetet för att motverka våldsbejakande extremism i Borås Stad.

20151123
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0772
Programområde: 1
Handläggare: Eva-Maria Sandin, tfn 35 82 02
Datum/avdelningschef: 2015-11-20/Ingegerd Eriksson

Sida
1(1)
2015-11-30

Dnr 2015/KS0772

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva-Maria Sandin
Kommunfullmäktige

Promemoria om arbetet för att motverka
våldsbejakande extremism i Borås Stad
Våldsbejakande extremism är ett hot mot det öppna och demokratiska samhället.
Under senare år har hotet blivit allt större. Regeringen tillsatte i juli 2014 en nationell
samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Den nationella
samordnarens uppdrag syftar bland annat till att stärka kommunerna i det lokala förebyggande arbetet.
Borås är inte förskonat från våldsbejakande extremism och både medborgare och
medarbetare känner oro inför den rådande situationen. I en motion till Kommunfullmäktige har frågan om en strategi från kommunens sida lyfts. Kommunstyrelsen
har tagit fram ett förslag på en promemoria om arbetet för att motverka våldsbejakande extremism i Borås Stad. I promemorian beskrivs kommunens befintliga och
fortsatta arbete för att motverka våldsbejakande extremism och vilka perspektiv som
ligger till grund för det arbetet.
Kommunsstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
Anta Promemoria om arbetet för att motverka våldsbejakande extremism i Borås Stad.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef
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BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST
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501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

Promemoria om arbetet för
att motverka våldsbejakande
extremism i Borås Stad

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum:

2 PM - Motverka våldsbejakande extremism i Borås Stad

Inledning
Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte
accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt
mål. I ett demokratiskt samhälle är extrema ideologier och tankar tillåtna, demokratin hotas
först när våld bejakas eller brukas i syfte att förverkliga dem.
Det finns olika typer av våldsbejakande extremistiska miljöer. Gemensamt för dem är hatet
och våldet. Det som skiljer dem åt är att de är grundade på olika ideologier. I dagsläget
finns det enligt Säkerhetspolisen tre våldsbejakande extremistiska miljöer i Sverige: den
vänsterextrema/autonoma miljön, den högerextrema/vit-makt miljön och den islamistiska
extremistiska miljön. Det som skiljer miljöerna från andra typer av våldsutövande grupper
i samhället är att de är ideologiska. Det kan ta sig uttryck genom att t.ex. med våld hindra
andras demonstrations- och åsiktsfrihet, hot och våld mot meningsmotståndare eller hets mot
folkgrupp.
Regeringen tillsatte i juli 2014 en nationell samordnare för att värna demokratin mot
våldsbejakande extremism. Den nationella samordnaren har som huvuduppdrag att stärka
och stödja lokal samverkan i syfte att förebygga våldsbejakande extremism. Arbetet syftar till
att kommunerna stärks och tar på sig ledartröjan i det lokala förebyggande arbetet och att
samverkan mellan aktörer såsom skola, polis, individ- och familjeomsorg (IFO), trossamfund
och civilsamhälle i befintliga strukturer blir utgångspunkten. Samordnaren ska också verka för
att kunskapen om våldsbejakande extremism ökar och att metodmaterial utvecklas.
Kommunens uppdrag är att värna demokratin och försvara den mot hot. I en demokrati har
alla rätt att uttrycka sina åsikter. Dock kan handlingar som står i strid med demokratins
grundläggande principer aldrig accepteras. Därför är det viktigt för Borås Stad att arbeta med
att värna demokratin mot all form av våldsbejakande extremism. Uppdraget grundar sig i
mänskliga rättigheter, svensk lagstiftning och Borås Stads styrdokument i form av visionen
Borås 2025.
Under våren 2015 påbörjades ett arbete med att ta ett kommunövergripande grepp
kring våldsbejakande extremism i Borås Stad. Samverkan med ett flertal aktörer samt en
omvärldsbevakning har lett till att befintligt arbete och ett flertal utvecklingsområden har
kunnat identifieras. En styrgrupp och en operativ grupp, bestående av representanter från
Borås Stad samt polisen, bildades under 2015 och har ansvar för att styra och samordna arbetet
mot våldsbejakande extremism.
Perspektiv
Den nationella samordnaren lyfter fram kommunernas roll i arbetet. I Borås finns en
medvetenhet om kommunens ansvar gällande våldsbejakande extremism och arbetet utgår
från följande perspektiv:
• Främjande
Det främjande arbetet handlar om ett Borås där människor möts, en trygg stad där omsorg,
omtanke och god hälsa präglar alla skeenden i livet från födsel till livet slut. I visionen Borås
2025 beskrivs hur Borås ska vara en kommun där vuxna tar ett gemensamt ansvar för barnens
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uppväxtvillkor och lyssnar på deras åsikter. Det stärker barnens självkänsla, ger lust att lära
och engagera sig i samhällslivet. Alla barn och unga ska bland annat ges goda förutsättningar
att lyckas i skolan och att ha en stimulerande och meningsfull fritid. Senare i livet ska de ges
förutsättningar till vidareutbildning och sysselsättning.
Det främjande arbetet handlar också om ett socialt och demokratiskt hållbart Borås. Några
delar i detta är kommunens arbete med medborgardialog, demokratiutveckling, ungas
inflytande, våldspreventivt arbete samt arbetet med att eftersträva jämlika levnadsvillkor för
alla boråsare.
• Förebyggande
Kommunens förebyggande arbete fokuserar på att alla former av våldsbejakande extremism
inte får någon grogrund och fäste. Förebyggande insatser ska inrymma både ett kulturellt
perspektiv och ett genusperspektiv.
Utgångspunkten för det förebyggande arbetet är alla människors lika värde. En god samverkan
inom kommunens olika förvaltningar/bolag och mellan kommunen, polismyndigheten,
föreningslivet och trossamfunden är framgångsfaktorn. Förebyggande perspektiv stärks av en
tydlig organisatorisk struktur, målformulering, tydligt ansvar och systematiska uppföljningar.
• Agerande/ingripande
Målsättningen är att kommunen agerar skyndsamt med tidiga insatser vid signal och
misstanke om att personer deltar i våldsbejakande extremistiska sammanhang. Unga som
riskerar att dras in i någon form av våldsbejakande extremism kan samtidigt befinna sig i
andra riskzoner. Det kan ta sig uttryck såsom problem hemma, i skolan eller på fritiden.
Därför behövs ofta ett samlat stöd från olika aktörer.
Om en person är aktiv i våldsbejakande extremism kan det behövas stöd till familj, vänner och
närstående. Stödet kan komma från kommun, hälso- och sjukvård och ideell sektor. Inom
kommunen gäller det ett flertal aktörer så som IFO, elevhälsan, personal i fritidssammanhang,
personal på mötesplatser.
En nationell hjälplinje riktad till oroliga anhöriga startades av Röda Korset under hösten
2015 på uppdrag av den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism. Det är
ett pilotprojekt som ska utvärderas under juni 2016. Organisationer som Svenska kyrkan,
Barnens rätt i samhället (BRIS) och Rädda Barnen har också stödlinjer. Även om de inte är
specialiserade på problematik kopplad till våldsbejakande extremism har de lång erfarenhet av
att ge stöd och hjälp i svåra situationer.
• Efterperspektiv
När en person vill lämna våldsbejakande extremism är det viktigt med anpassade insatser.
Det är viktigt med ett lokalt och regionalt samarbete emellan olika offentliga aktörer och
civilsamhället.
När det gäller personer som är i behov av hälsoinsatser är det viktigt med samverkan mellan
IFO och hälso- och sjukvården enligt bådas lagstiftning om samordnad individuell plan.
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Försörjning, boende, sysselsättning och en berikande fritid är också viktiga områden för
samverkan kring den enskilde.
Risker
I arbetet med våldsbejakande extremism finns ett antal risker. Det finns några aspekter som är
viktiga att ta hänsyn till.
• Inskränkt åsikts- och yttrandefrihet
I en demokrati har alla rätt att uttrycka sina åsikter, även sådana som kan uppfattas som
obekväma eller extrema. Det är viktigt att arbetet fokuserar på hot och våldshandling. Det
får inte handla om att styra eller kontrollera åsikts- och yttrandefriheten. Insatser måste även
värna om mötes- och föreningsfriheten.
• Stigmatisering av grupper
Insatser får inte leda till att invånare stigmatiseras. Kommunens sätt att kommunicera frågor
kring våldsbejakande extremism och användning av begrepp, symboler och material är
avgörande.
• Kontraproduktiva insatser
Tydlighet, ansvarsfördelning och långsiktighet ska gälla för kommunens agerande. Det är
viktigt att följa kunskapsutvecklingen och omvärldsbevakningen på området för att säkra
arbetssättet. Samverkan mellan aktörer ska bygga på tydlighet i ansvarsfördelning och
ömsesidig respekt.
• Social oro i närsamhället
Globala konflikter, händelser i andra länder, ett upptrappat våld i våra bostadsområden eller i
kringliggande kommuner kan skapa social oro bland boråsare. Det är viktigt att ta hänsyn till
i det trygghetsskapande arbetet.

Kommunens befintliga och fotsatta arbete
Våldsbejakande extremism och våldsbejakande radikalisering är begrepp som kommit
att användas mer och mer i Sverige och resten av Europa, av forskare, journalister och
politiker. Det har på kort tid blivit en del av samhällsutvecklingen som kommunen och dess
verksamheter behöver hantera i vardagen.
Befintligt arbete
I Borås Stad finns ett arbete för att motverka våldsbejakande extremism, särskilt ur de
främjande och förebyggande perspektiven.
I det främjande perspektivet är några exempel kommunens arbete med medborgardialog,
demokratiutveckling, ungas inflytande, samt arbetet med att eftersträva jämlika levnadsvillkor
för alla boråsare. Kommunen arbetar aktivt med att skapa bra uppväxtvillkor för barn och
unga och visar goda resultat gällande de grundläggande förutsättningarna för detta.
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Politiken efterfrågar medborgarnas delaktighet i beslutsprocesser. Ungas inflytande är ett
område som alla förvaltningar och nämnder tar ansvar för. I kommunen finns mötesplatser
som syftar till möten mellan boråsare. Föreningslivet är öppet, demokratiskt och tillgängligt,
vilket bidrar till stadens utveckling.
I kommunen finns också ett stort förebyggande arbete kopplat till bland annat barn och
unga, föräldrar, brottsförebyggande arbete, säkerhet och folkhälsa. En stor del av det
trygghetskapande och brottsförebyggande arbetet utgår ifrån stadens brottsförebyggande råd
(BRÅ). BRÅ finns både centralt och i varje stadsdel. Råden är tvärsektoriellt samansatta och
består av politiker och tjänstemän från Borås Stad, polisen, AB Bostäder, SÄRF, Borås City
och andra berörda aktörer. Sammankomsterna syftar till att ge en samlad bild av situationen i
Borås och möjlighet att agera gemensamt och kraftfullt.
Tillsammans med polisen upprättar Borås Stad en samverkansöverenskommelse, vilken anger
aktiviteter och prioriteringar inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.
Aktiviteter som syftar till att skapa trygga miljöer är grannsamverkan, trygghetsvandringar
i skolan, trygghetsvandringar i bostadsområden, människan bakom uniformen (MBU) och
samarbete mellan skola, socialtjänst/IFO, polis- och fritid (SSPF).
Ett arbete som startat under 2015 är projektet ”En kommun fri från våld”. Projektet innebär
att Borås Stad i samarbete med riksorganisationen Män för jämställdhet som en av två
kommuner i landet ska vara pilotkommun för utveckling av en modell för ett samordnat
och systematiskt våldspreventivt arbete med barn och unga inom skola och lokalsamhälle.
Stadsdelsförvaltningen Väster är ansvarig för projektet och modellen kommer att testas på
Norrby (som pilotområde) och Särlaskolan (som pilotskola). Projektets övergripande syfte är att
minska antalet våldsincidenter i samhället. Det övergripande resultatmålet är att utveckla och
testa en modell för våldsprevention. Effektmål för projektet är att (1) öka andelen vuxna som
pratar med barn och vuxna om våld och tar tydligt avstånd från våld, (2) öka andelen barn
och unga som tar avstånd från våld, samt att (3) öka andelen barn och unga som är beredda att
ingripa för att förhindra våld.
När det gäller det trygghetsarbetet i Borås och arbetet med att skapa goda förutsättningar
för barn och unga finns en struktur för arbetet. Det finns också en säkerhetsorganisation
i staden för att hantera situationer och kriser om sådana uppstår. Detta är basen för
kommunens arbete för att motverka våldsbejakande extremism. Arbetet behöver utvecklas och
bedrivas kontinuerligt, i enlighet med visionen Borås 2025 och samhällsutvecklingen. Det
fortsatta arbetet bör ta fokus på hur stadens befintliga verksamheter kan hantera frågan om
våldsbejakande extremism.
Fortsatt arbete
Det befintliga arbetet erbjuder en plattform inför vidare satsningar. För att ta nästa steg
och skapa förutsättningar för ett långsiktigt och strategiskt arbete med att motverka
våldsbejakande extremism är följande områden viktiga att arbeta med. Styrgruppen, som
består av representanter från Borås Stad och polisen, har ansvar för att styra och samordna
arbetet mot våldsbejakande extremism.
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• Centrum för kunskap och säkerhet
Till sommaren 2016 startar Borås Stad Centrum för kunskap och säkerhet (CKS). Centret ska
bland annat arbeta med att förebygga våldsbejakande extremism.
• Ledning och styrning av arbetet
För att utveckla kommunens arbete för att motverka våldsbejakande extremism krävs en
tydlighet i uppdrag, systematik och uppföljning.
Arbetet med våldsbejakande extremism bör kopplas ihop med stadens trygghetsskapande
och brottsförebyggande arbete där det idag finns en fungerande samverkan med
tydlig ansvarsfördelning. Det brottsförebyggande arbetet genom BRÅ styrs av
samverkansöverenskommelsen mellan Borås Stad och polisregion Väst, polisområde Älvsborg.
Våldsbejakande extremism bör lyftas i samverkansöverenskommelsen för att skapa goda
förutsättningar för arbetet ute i verksamheterna.
• Stöd till verksamheterna
Våldsbejakande extremism är en ny fråga att förhålla sig till för verksamheterna där man
behöver få klarhet i sitt ansvar men också stöd för att kunna arbeta med frågan.
Personalgrupper som bör prioriteras är personal som möter barn och unga, unga vuxna
och medborgare i allmänhet inom skola, individ- och familjeomsorg (IFO), fritid och på
mötesplatser. Det är också viktigt att strategiska funktioner som verksamhetsutvecklare,
ungdomssamordnare, planerare, säkerhetsansvariga m.fl. får ta del av information och
utbildning.
• Kommunikation
Det är viktigt att eftersträva en tydlig och korrekt kommunikation kring Borås Stads arbete
med våldsbejakande extremism internt och externt. Det är också viktigt att det finns tydliga
kommunikationsled både internt och mellan olika aktörer. Dels för att kunna avgöra vilken
typ av information, utbildning eller stöd som behövs i de olika verksamheterna. Dels för att
nulägesrapporterna, som bör göras kontinuerligt, ska vara aktuella och skildra en verklighet ur
flera perspektiv.
• Samverkan
Samverkan inom och utanför kommunen är kärnan i arbetet för att motverka våldsbejakande
extremism. En tydlig ansvarfördelning och respekt för varandras kompetens är viktig för att
undvika kontraproduktiva insatser och att undergräva aktörers legitimitet.
Samverkan med civilsamhället och aktörer som till exempel fotbollsklubbar, SISU,
trossamfund, medborgarråd eller ideologiskt och teologiskt insatta personer är av stor
betydelse. Det finns aktörer inom det civila samhället som tar lokala initiativ. Det är viktigt att
stödja dessa och vidareutveckla samarbetet.
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• Stöd till anhöriga
Ett område som bör utvecklas är stödet till anhöriga. I det kommunala sammanhanget gäller
att alla tar sitt ansvar tills man har identifierat den viktigaste och lämpligaste aktören.
• Omvärldsbevakning
Händelseutvecklingen när det gäller våldsbejakande extremism är snabb. Det är viktigt att en
omvärldsbevakning sker, bland annat genom kontakt med polismyndigheten, Säpo och den
nationella samordnaren. Erfarenhetsutbyte med andra kommuner i Sverige men också andra
länder är värdefullt och bör utvecklas.

För mer information och material
Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har en hemsida som utvecklas
kontinuerligt. Här kan professionella såsom socialarbetare, lärare, kuratorer, fritidsledare med
flera kan få stöd genom bl.a. utbildningsmaterial, rapporter, frågor och svar.
http://www.samordnarenmotextremism.se/
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Försäljningspris för tomträttsfastigheter, småhus, för år 2016
Kommunfullmäktige bemyndigade kommunstyrelsen 2005, § 21, att vid varje kommande årsskifte
justera försäljningspriserna för friköp av tomträttsfastigheter, småhus efter den årliga förändringen i
SCB: fastighetsprisindex för Västsverige.
Försäljningspriserna som gäller sedan 1 januari 2015 bygger på 2012-års marktaxeringsvärde och
har varit för friliggande småhus 80 % av marktaxeringsvärdet och för radhus 70 % av
marktaxeringsvärdet samt att priserna räknats upp med 7 %, vilket motsvarade prisökningen enligt
SCB:s fastighetsprisindex för Västsverige.
För friköp av tomträtter 2015 inom fritidshusområdena Bosnäs och Viareds sommarstad har
följande försäljningspriser gällt;
- Bosnäs, byggrätt på 100 m², 242 600 kronor;
- Bosnäs, byggrätt på 60 m², 212 300 kronor;
- Viareds sommarstad, 212 300 kronor.
Från 2015 gäller nya marktaxeringsvärden för småhus. Dessa värden utgår från nivån två år före,
dvs år 2013. SCB:s fastighetsprisindex för Västsverige visar nu att för tiden 2:a kv 2013 – 2:a kv
2015 har en prisökning av småhus skett på ca 16 %. För 2016-års försäljningspris torde det vara
skäligt att för friliggande småhus använda 80 % och för radhus 70 % av 2015-års
marktaxeringsvärde samt att priserna räknas upp med 16 % jämfört med 2013 års priser.
Försäljningspriset för tomträtterna och de kvarvarande arrendetomterna inom fritidshusområdena
Bosnäs och Viared föreslås till följande;
- Bosnäs, byggrätt 100 kvm, 278 400 kronor;
- Bosnäs, byggrätt 60 kvm, 243 600 kronor;
- Viareds sommarstad 223 300 kr.
Föreslagna priser för tomträtter inom Bosnäs med byggrätt 100 kvm motsvarar 80 % av
fastighetstaxeringens riktvärde för normaltomt. För tomträtter inom Bosnäs med byggrätt om högst
60 kvm och inom Viareds sommarstad motsvarar priset 70 % av riktvärdet för normaltomt. Det 16
%-iga påslaget enligt ovan för prisökningen inom Västsverige har även lagts på samtliga
fritidshustomter. Exempel på de nya priserna finns i bifogad PM.

Kommunstyrelsen föreslås besluta
Kommunen justerar från 1 januari 2016 försäljningspriset vid friköp av tomträttsfastigheter,
småhus, samt arrendetomter inom Bosnäs och Viared sommarstad till att beräknas efter ovan
angivna principer och angivna priser.
2015-11-18

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0513 256
Programområde: 2
Handläggare: Anders Graad, tfn 7296
Datum/avdelningschef: 2015-10-21/Elisabeth Eickhoff

PM

2015-10-21

Exempel på försäljningspriser för friköp av tomträttsfastigheter, småhus, 2016

Fastighet

2015

2016

Småhustomter

2012-års m.tax.v
x 0,8 x 1,07

2015-års m.tax.v
x 0,8 x 1,16

m.tax.v
447 000
454 000
468 000
449 000
387 000
377 000

m.tax.v
626 000
454 000
468 000
499 000
435 000
425 000

Fornborgen 10
Bankkontot 3
Sparbössan 4
Azimuten 3
Temperaturen 4
Fyrkanten 6
Radhustomter

Armringen 22
Femtioöringen 23
Bankdisken 12
Hastigheten 30
Folkvisan 36
Fritidshustomter
Bosnäs (byggrätt 100 m²)
Bosnäs (byggrätt 60 m²)
Viared

Markavdelningen

Försälj.pris
382 600
388 600
400 600
384 300
331 300
322 700

Försälj.pris
580 900
421 300
434 300
463 100
403 700
394 400

2012-års m.tax.v
x 0,7 x 1,07

2015-års m.tax.v
x 0,7 x 1,16

m.tax.v
349 000
288 000
361 000
272 000
356 000

m.tax.v
393 000
386 000
412 000
364 000
444 000

Försälj.pris
261 400
215 700
270 400
203 700
266 600

Försäljningspris 2015
242 600
212 300
212 300

Försälj.pris
319 100
313 400
334 500
295 600
360 500

Försäljningspris 2016
278 400
243 600
223 300
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Försäljning, del av Slättäng 1:1, Mellanvägen i Sparsör
Del av Borås Stads fastighet Slättäng 1:1 (ca 1600 kvm) berörs av pågående detaljplanearbete för
Sparsör, Längjum 3:39 m.fl. – Mellanvägen. Förslaget till detaljplan medger att fyra bostäder i form av
två stycken parhus kan uppföras på den del som köpeavtalet avser.
Ett förslag till köpeavtal har upprättats som innebär att Mjöbäcks Entreprenad AB köper berörd del av
Slättäng 1:1 för 1 350 000 kronor samt svarar för förrättningskostnader. Mjöbäcks Entreprenad AB
äger övriga delar av den exploateringsbara marken inom detaljplaneområdet. Avtalet villkoras av att
föreliggande detaljplan vinner laga kraft.

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Godkänna upprättat förslag till köpeavtal för del av Slättäng 1:1.

2015-11-18
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0715 253
Programområde: 2
Handläggare: Johannes Olsson, tfn 358487
Datum/avdelningschef: 2015-10-23 / Elisabeth Eickhoff

KÖPEAVTAL
Mellan Borås Stad
genom Kommunstyrelsen 501 80 Borås
nedan kallad Kommunen

org.nr. 212000-1561

och
Mjöbäcks Entreprenad AB,
Öxabäcksvägen 2, 512 65 Mjöbäck
nedan kallad Köparen

org.nr. 556135-1254

har följande avtal träffats

1. Bakgrund
I granskningsförslag till; Detaljplan för Sparsör, Längjum 3:39 m fl –
Mellanvägen, Upprättad 2014-08-17, ingår del av den av Kommunen ägda
fastigheten Borås Slättäng 1:1.
Detta avtal avser den del av fastigheten som ska utgöra kvartersmark för
bostäder. Avsikten är att området ska bebyggas med fyra nya bostäder i form
av två parhus.

2. Överlåtelseförklaring
Kommunen överlåter genom försäljning del av fastigheten Borås Slättäng 1:1
till Köparen, se bilaga 1.
Områdets avgränsning ska anpassas efter detaljplanens antagandehandling.

3. Tillträde
Tillträde till området får ske efter att köpeskillingen erlagts.

4. Köpeskilling
Köpeskillingen är enmiljontrehundrafemtiotusen (1 350 000) kronor.
Kommunen ställer faktura till Köparen på beloppet efter att beslut om att anta
föreliggande detaljplan vunnit laga kraft.

5. Anslutningsavgifter mm
Anläggningsavgift för vatten, avlopp, elström mm ingår inte i köpeskillingen.

6. Dagvatten
Dagvatten ska fördröjas inom kvartersmark.

Sid 1/3

7. Inteckningar, servitut, nyttjanderätter m.m.
Kommunen garanterar att det överlåtna området vid tillträdet inte besväras av
penninginteckningar.
Inom det överlåtna området finns enligt detaljplaneförslaget begränsningar av
markens bebyggande. Bl.a. har en yta avsatts som ”u-område”. U-området
innebär att ytan ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar.
Inom ytan finns befintliga ledningar som förutsätts ligga kvar. Köparen ska
upplåta denna mark till ledningsägarna enligt gängse villkor.
Nybildade fastigheter förutsätts få andelar i gemensamhetsanläggningen
Gingri-Kil GA:1 som förvaltas av Sparsörs Nya Vägförening.

8. Områdets skick
Köparen är medveten om sin undersökningsplikt. Köparen har sålunda före
avtalets undertecknande haft möjlighet att undersöka fastighetens skick.
Fastigheten överlåts i befintligt och av Köparen godkänt skick. Köparen avstår
från alla anspråk gentemot Kommunen på grund av fastighetens skick (med
reservation för punkt 9 nedan).

9. Markföroreningar
Parterna bedömer att det inte finns någon risk för markföroreningar inom
området. Skulle Köparen ändå påträffa markföroreningar kan köpet återgå.
För att köpet ska återgå av detta skäl ska Köparen åberopa denna klausul
senast 12 månader från det datum då detaljplanen vunnit laga kraft.
Köparen ska kunna styrka funna föroreningar genom att presentera
undersökningsrapport till Kommunen.
Erlagd köpeskilling återbetalas då till Köparen utan ränta. Ingen ersättning ska
regleras för nedlagt arbete eller gjorda investeringar. Marken ska återlämnas i
det skick det var på tillträdesdagen. I övrigt utgår ingen ersättning för någon
part.

10.

Fastighetsbildning

Det åligger Köparen att ansöka om fastighetsbildning. Förrättningskostnader
betalas av Köparen.
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11.

Övrigt

Kommunen och Köparen har inte träffat någon överenskommelse eller åtagit
sig någon förpliktelse, utöver vad som angivits i detta avtal. Vid tvist i övrigt
gäller jordabalkens regler. Detta avtal är giltigt under förutsättning att:


Det godkänns av Kommunstyrelsen i Borås Stad genom beslut som
vinner laga kraft.



Detaljplan för Sparsör, Längjum 3:39 m.fl. antas och vinner laga kraft.

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav Kommunen och Köparen tagit
var sitt.
Borås 2015-

Mjöbäck 2015-

Borås Stad, Kommunstyrelsen

Mjöbäcks Entreprenad AB

_____________________
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

_____________________

_____________________
Elisabeth Eickhoff
Markchef

_____________________

Kommunens namnteckning
bevittnas:

Köparens namnteckning
bevittnas:

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________
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Del av Slättäng 1:1 som överlåts

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:4000

0

50

100

150m

E 1 a) anmälningsärende
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a till handlingarna)
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Boråsregionen, fortsatt finansiering av regional vuxenutbildning
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att Borås Stad garanterar en miniminivå för regionalt samordnad yrkesutbildning för vuxna genom att avsätta
25 kronor per kommuninvånare för år 2016. Vid eventuell tilldelning av statliga medel ska dessa användas först.

2015-11-12
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-11-12
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0869 706
Programområde: 1
Handläggare: Oliwer Åstrand, tfn 35 71 84
Datum/avdelningschef: 2015-11-12, Christer Johansson

Sida
1(1)
2015-11-30

Dnr 2014/KS0869
Ert dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Oliwer Åstrand

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Boråsregionen, fortsatt finansiering av regional vuxenutbildning
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund rekommenderar medlemskommunerna att garantera en miniminivå för regionalt samordnad vuxenutbildning genom att avsätta 25 kr per kommuninvånare för år 2016. Direktionen skriver
vidare att eventuell tilldelning av statliga medel ska användas i första hand.
Genom avsättningen, som uppgår till cirka 2,7 mnkr, ska en grundnivå för det samlade utbudet av yrkesutbildningar till vuxna inom Boråsregionen kunna säkras.
Kommunstyrelsen belslutar
Att Borås Stad garanterar en miniminivå för regionalt samordnad yrkesutbildning för vuxna genom
att avsätta 25 kronor per kommuninvånare för år 2016. Vid eventuell tilldelning av statliga medel
ska dessa användas först.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Christer Johansson
Ekonomichef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag 2015-09-18
§ 68 Förslag till rekommendation avseende finansiering av regional
vuxenutbildning
I Boråsregionen (Sjuhärad) finns sedan år 2012 ett samverkansavtal som reglerar den
samordnade vuxenutbildningen för åtta av medlemskommunerna (Varberg ingår inte
i avtalet). I avtalstexten står att läsa: ”De kommuner som ansluter sig till avtalet ska årligen
bidra med kommunala resurser för avtalsutbildningar. Riktade statsbidrag som erhålls för
vuxenutbildning kan komma att avräknas de kommunala medel som avsätts. … I det fall
kommunerna genom utbildningsnämnden i Borås svarar för en gemensam statsbidragsansökan för
avtalsparterna, utnyttjas beviljat statsbidrag till det gemensamma utbildningsutbud som upphandlas
inom ramen för detta avtal”.
Inom ramen för BRVux (BoråsRegionens Vuxenutbildning) erbjuds sålunda vuxna
kommuninvånare i Boråsregionen ett samlat utbud av yrkesutbildningar. I början av
september 2015 har BRVux redan nyttjat det statsbidrag som beviljats regionen för
innevarande år (7 632 Mkr). Resterande månader under året kommer de gymnasiala
yrkesutbildningarna att finansieras med den budget som utgörs av de 25 kronor som
avsatts per kommuninvånare, enligt de beslut som fattats i respektive kommun.
Inför nästkommande år krävs nya ställningstaganden från respektive avtalskommun
gällande finansiering av denna skolform under år 2016. Förhoppningen är att varje
avtalskommun behandlar ärendet innan årsskiftet.
Vidare föreslås att direktionen rekommenderar samtliga kommuner att använda sig
av formuleringen – ”XXXX kommun garanterar en miniminivå för regionalt samordnad
yrkesutbildning för vuxna genom att avsätta 25 kronor per kommuninvånare för år 2016. Vid ev.
tilldelning av statliga medel ska dessa användas i första hand.”

Direktionen beslutar
att rekommendera medlemskommunerna att garantera en miniminivå för regionalt
samordnad vuxenutbildning genom att avsätta 25 kronor per kommuninvånare för år
2016. Vid ev. tilldelning av statliga medel ska dessa användas i första hand.
att medlemskommunernas beslut ska vara kommunalförbundet tillhanda senast 201512-15
Vid protokollet
Christina Klaar
Förbundssekreterare
Justerat av
Ulf Olsson
Ordförande

Margareta Lövgren

Justeringen tillkännagiven den 23 september 2015 enligt anslag
Rätt utdraget betygar: Christina Klaar

Handläggare: Charlotte Stigh-Brüsin
Telefon: 0708-854002
E-post: charlotte.stigh-brusin@borasregionen.se

Utfärdat: 2015-10-01
Diarienummer: 2014/SKF0113

Till medlemskommunerna i
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Rekommendation gällande finansiering av regionalt samordnad
yrkesutbildning för vuxna i Boråsregionen år 2016 för vidare handläggning i
medlemskommunerna
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade under sitt sammanträde
2015-09-18 att rekommendera medlemskommunerna att garantera en miniminivå för regionalt
samordnad vuxenutbildning genom att avsätta 25 kronor per kommuninvånare för år
2016. Vid ev. tilldelning av statliga medel ska dessa användas i första hand.
Medlemskommunerna föreslås att i beslutet använda sig av följande formulering: ”XXXX kommun
garanterar en miniminivå för regionalt samordnad yrkesutbildning för vuxna genom att avsätta 25
kronor per kommuninvånare för år 2016. Vid ev. tilldelning av statliga medel ska dessa användas i
första hand.”

Medlemskommunernas beslut ska vara kommunalförbundet tillhanda senast 2015-12-15 på
följande adress: info@borasregionen.se

BORÅSREGIONEN SJUHÄRADS KOMMUNALFÖRBUND
Lena Brännmar
Förbundsdirektör

Bilagor
1. Samverkansavtal gällande regional vuxenutbildning i Sjuhärad (Regvuxavtalet)
2. Protokollsutdrag direktionsmöte 2015-09-18
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Uppdrag budget 2015: Utredning av framtida användning av Särlaskolan
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att frågan om den framtida användningen av Särlskolan skall hanteras i det budgetuppdrag för 2016 som gäller
skolstrukturutredningen som ligger under Kommunstyrelsen samt i det årliga arbetet med lokalresursplaneringen.

2015-11-04
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0585 291
Programområde: 3
Handläggare: Dan Persson, tfn 033 35 58 52
Datum/avdelningschef: 2015-11-04, Christer Johansson

Sida
1(1)
2015-11-30

Dnr 2015/KS0585
Ert dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Dan Persson

Stadsdelsnämnd Norr
Stadsdelsnämnd Väster
Lokalförsörjningsnämnden

Uppdrag budget 2015: Utredning av framtida
användning av Särlaskolan
Stadsdelsnämnd Norr har den 24 augusti 2015 godkänt en rapport kring den framtida
användningen av Särlaskolan. Utredningen föreslår att Särlaskolan även fortsättningsvis skall användas till skola. Elevutvecklingen pekar på att den åter kommer att behövas som en renodlad högstadieskola.
I delårsrapporten januari – augusti 2015 som behandlas av kommunfullmäktige redovisas detta uppdrag som slutfört.
Kommunstyrelsen beslutar att frågan om den framtida användningen av Särlaskolan
skall hanteras i det budgetuppdrag för 2016 som gäller skolstrukturutredningen som
ligger under Kommunstyrelsen samt i det årliga arbetet med lokalresursplaneringen.

KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

1(2)
Joakim Cannerfors
Områdeschef Komm

2015-08-24

Dnr 2015/SDNN0112

Uppdrag budget 2015: Utredning av
framtida användning av Särlaskolan
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Norr godkänner upprättad rapport och översänder
densamma till Kommunstyrelsen

Ärendet
Stadsdelsnämnen Norr fick i Borås Stads budget i uppdrag att utreda det
framtida användandet av Särlaskolan. Utredningen som framgår av bilagd
rapport föreslår att Särlaskolan även fortsättingsvis skall användas till skola
och att elevutvecklingen pekar på att den åter kommer att behövas som
renodlad högstadieskola. Vidare föreslås att skolan renoveras och i viss mån
byggs om för att dels öka attraktiviteten och möta tillgänglighetskrav.

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås
Stad.

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

Barn och ungdomar påverkas inte av ärendet.
Likabehandling

Jämställdhet, tillgänglighet och mångfald påverkas inte av ärendet.

2(2)
Joakim Cannerfors
Områdeschef Komm

2015-08-24

Dnr 2015/SDNN0112

Omvärldsperspektiv
Omvärldsperspektivet har inte beaktats i ärendet.

Facklig samverkan
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2015-08-17.

Remissinstans
Tjänstemän på Lokalförsörjningskontoret, Stadsdelsnämnd Väster,
Stadskansliet som intervjuats har getts möjligheter att lämna synpunkter på
rapporten innan färdigställandet. Kommungemensam LSG har getts
möjligheter att lämna synpunkter på rapporten innan färdigställandet.

STADSDELSNÄMNDEN NORR

Malin Carlsson (S)
Ordförande

Bo Drysén
Stadsdelschef

Rapport
Särlaskolans framtida användande
Handläggare: Joakim Cannerfors
Borås 150801

Bakgrund och syfte
I Borås Stads Budget 2015 har Stadsdelsnämnden Norr fått i uppdrag att utreda den framtida
användningen av Särlaskolan sett ur ett helhetsperspektiv för Borås Stad. Nämnden har gett
Kommungemensam Förskola och Skola uppdrag att ta fram denna rapport.

Metod
Handläggaren som själv under åren 1999 – 2005 arbetat som rektor på Särlaskolan och därmed har stor
insyn i flera frågor rörande skolan, har intervjuat personal i olika förvaltningar samt studerat olika
dokument från Borås Stad och tittat på den statistik som gått att ta ut ur stadens elevregistersystem
Extens. De intervjuade är chef för ekonomifunktionen och områdeschef för skola i Stadsdelen Väster,
Chefen för strategisk samhällsplanering på Stadskansliet samt en av avdelningscheferna och en
fastighetsingenjör på Lokalförsörjningsförvaltningen. Samtal om lokalutnyttjande hålls dessutom
regelbundet i gruppen av områdeschefer för skola och förskola samt i viss mån med förvaltningschef på
utbildningsförvaltningen. De dokument som studerats är Lokalresursplanen 2015 - 2017 med tillhörande
nycketalstabeller, Borås Stads handlingsplan för bostadsbyggande 2015 samt befolkningsprognoserna per
delområde för åren 2015 - 2019.

Kort historik
Särlaskolan byggdes 1954 som en realskola. Den bestod av tre sammanhängande huskroppar var och en
åtskilda ett halvt våningsplan vilket gör att den inte är tillgänglighetsanpassad. Endast centralbyggnaden är
tillgänglig med hiss. I början av 1970-talet byggdes skolan till med idrottshall och en större matsal samt
ytterligare ett par salar i bottenplan där biblioteket tidigare låg. Inte heller denna byggnad är tillgänglig via
hiss. Fristående på gården utmot Norrbyleden finns en slöjdbyggnad.
Skolan har förhållandevis stora klassrum och få grupprum. Lokalerna är gamla och slitna och framför allt
NO-salar och hemkunskapssalar är inte av ändamålsenlig storlek eller funktion. Det finns stora stensatta
korridorytor och breda trapphus som gör att det går förhållandevis många kvadratmeter per elev. En
ombyggnad av NO- och Hk-salar skulle dessutom kunna minska korridorytorna en del. En stor elevhall
används idag till stora delar som bibliotek och integrerad fritidsgårdsverksamhet. De senaste åren bedrivs
även fritidshemsverksamhet vid skolan. Skolgården är i grunden av gammal kaserngårdsmodell men en del
grönytor tillskapades i början av 2000-talet. Ett par lekställningar finns sedan 2011 på plats.
Särlaskolan har som upptagningsområde gamla Kommundel Norrby. Innan det fria skolvalet gick elever
från Byttorpskolan, Norrbyskolan och senare Hestra Midgård samtliga till Särlaskolan som var en renodlad
högstadieskola. I perioder har åk 4-6 från Norrbyskolan gått på Särlaskolan då elevkullarna på stadsdelen
Norrby varit stora.
När Montessoriskolan Malmen startades valde många elever i kommundelen, framför allt i närområdet att
börja där i stället för på Särlaskolan. Samtidigt fick högstadieelever från gamla Trandareds kommundel inte
plats på Bodaskolan och Daltorpskolan som då var anvisningsskolor. Under en tioårsperiod kring
milleniskiftet anvisades därför trandaredselever även till Särlaskolan som därför varit fullt utnyttjad fram
tills för ungefär tio år sedan. Under den perioden var Särlaskolan 7-9 skola ett högstadium med åtta
paraleller med ca 22 elever per klass dvs ca 528 st och dessutom fanns en en förberedelseklass samt två
klasser, åk 5 och åk 6 från Norrbyskolan. Totalt 27 klasser och ca 570 elever.

När Borås kristna skola, Kunskapsskolan och sedan Engelska Skolan öppnades valde allt fler elever i
upptagningsområdet de fristående skolorna. Ett antal elever valde dessutom att gå till andra kommunala
skolor men det fanns också elever från andra kommundelar och även andra kommuner som valde att gå
på Särlsakolan.
Elevantalet sjönk stadigt i alla kommundelens skolor från 2005 och 2011 hade elevantalet på Särlaskolan
sjunkit till 299 st varav 240 i åk 7-9. På Norrbyskolan var nu elevantalet nere i 90 elever, på Byttorpskolan
gick 245 elever och på Hestra Midgård gick endast 248 elever. Det fanns en då stor överkapacitet i
kommundelens skolor.
Stadsdelsnämnden Väster beslutade därför att till HT 2011 för en tid använda Norrbyskolan till andra sv
stadsdelens verksamheter och sprida eleverna på kvarvarande skolor och Särlaskolan blev därmed en F-9
skola och medel kunde frigöras för att öka lärartätheten.
Särlaskolan är idag en starkt segregerad skola. Det är tydligt att många svenska vårdnadshavare i
kommundel Norrby väljer bort skolan vid övergången till åk 7. I de yngre åren går också nästan bara
elever från stadsdelen Norrby som i sig nästan helt saknar barn med svenska som modersmål. Skolan har
dessutom en mycket stor andel nyanlända elever. Detta avspeglar sig i skolans resultat. Särlaskolans åk 9
hade vid vårterminsslutet 2015 endast 60 % elever behöriga till gymnasiet. Om nyanlända som kommit de
senaste fyra åren räknas bort är siffran 71,2 %. Detta är fortfarande lågt och hänger ihop med
vårdnadshavarnas utbildningsnivå som är låg och dessutom en låg andel förvärvsarbetande.

Nuläge
Tabell 1 nedan visar hur elever folkbokförda i gamla Kommundel Norrby valt att gå i skola med avseende
på kommundel, fristående skolor eller annan kommun:

Antal av Åk
Kolumnetiketter
Radetiketter
0 1 2 3 4
Norrby
153 162 174 145 151
Annan KD
10 9 7 3 9
Annan Kommun
Egen KD
122 133 155 123 100
Friskola
21 20 12 19 42
Totalsumma
153 162 174 145 151

5
127
9
1
84
33
127

6 7 8
115 106 117
9 22 13
1
71 56 62
35 28 41
115 106 117

9 Totalsumma
144
1394
28
119
1
3
66
972
49
300
144
1394

Tabell 1 Fördelning av elever folkbokförda i gamla Norrby Kommundel per årskurs VT 15.

Här är kan man se att endast 184 elever från den egna kommundelen väljer att gå till Särlaskolans
högstadium av totalt 367 elever i åk 7-9 dvs 50%. Tittar man på åk 0-6 så är det 788 av 1027 elever, dvs
76 % som väljer att gå i den egna kommundelen. Kommundelen tappar alltså 25 procentenheter av sina
elever vid övergången till åk 7.
Särlaskolan tar dock emot elever från annan kommundel eller kommun så elevantalet är något högre än
ovan. Tabell 2 nedan visar elevantal på Särlaskolan och varifrån eleverna kommer.

Antal av Åk
Kolumnetiketter
Radetiketter
0 1 2 3 4
Särlaskolan
31 36 33 31 15
Annan KD
2 1 4 1 1
Annan Kommun
Egen KD
29 35 29 30 14
Totalsumma
31 36 33 31 15

5 6 7 8
21 15 63 73
1 3 7 10
1
20 12 56 62
21 15 63 73

9 Totalsumma
79
397
9
39
4
5
66
353
79
397

Tabell 2 Elevantal på Särlaskolan per årskurs samt varifrån eleverma kommer VT 15.

Elevantalet på Särlaskolan har således ökat från 299 st 2011 till 397 st 2015. Men ökningen har framför allt
skett i åk 0-6 där det idag går 182 elever. Dessa skulle ju ha gått på Norrbyskolan om den fanns kvar. På
Norrbyskolan gick 2011 90 elever vilket innebär en fördubbling för de lägre årskurserna. Detta betyder
alltså att åk 7-9 måste ha minskat ytterligare fram till nu. 2011 gick 240 elever i åk 7-9 på Särlaskolan. Idag
går 215 elever där, en minskning med 25 elever således.
I Utredarens samtal med Områdeschef skola och chef för ekonomifunktionen i Väster framgår att, trots
minskningen är bedömningen att Särlaskolans 7-9 även i fortsättningen kommer att locka ca 50 % av
kommundelens elever plus ca 10 elever per årskurs från andra kommundelar eller kommuner.
Anledningen till detta är att Särlaskolan tar en betryggande andel av eleverna från bostadsområdet Norrby
som hittills inte valt bort Särlaskolan i någon högre utsträckning. Utredaren har också via politiska
företrädare fångat upp att det bland boende på bostadsområdet Norrby finns en mycket stark önskan om
att få ha sina barn på Särlaskolan vilket stöder bedömningen.

Elevutveckling på kort och lång sikt
Hur ser då elevutvecklingen ut i gamla Norrby Kommundel? Det som påverkar antalet barn i skolåldern är
dels hur många som är födda nu 0-5 år gamla, dels hur många som förväntas komma som nyanlända eller
på annat sätt inflyttande till kommunen men framför allt påverkas siffrorna av planerat bostadsbyggande.
Områdets demografiska sammansättning spelar också roll men denna påverkas kraftigt av byggande av
lägenheter oavsett var i staden det sker eftersom det ofta leder till omflyttningar där äldre lämnar hus för
lägenhet och barnfamiljer flyttar in i deras ställe.
Om man endast tittar på dem som idag är födda och boende i kommundelen kan det konstateras att
antalet barn i skolåldern kommer att öka de kommande sex läsåren. De två första åren sker ökningen i F-6
och det blir faktiskt en en liten minskning i 7-9 men därefter vänder det kraftigt uppåt även bland
högstadieeleverna. Läsåret 20/21 förväntas det finnas 185 fler elever i skolåldern varav 114 fler i 7-9 och
71 fler i F-6. Om Särlaskolan även då tar 50 % av kommundelens elever plus ca 30 elever utifrån kommer
Särlaskolans 7-9 att ha 270 elever.
Tabell 3 nedan visar utvecklingen av antalet skolbarn i kommundelen baserat på de som är födda och
boende där idag.

Läsår
Ålder/Åk 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21
0 146
1 163 146
2 145 163 146
3 166 145 163 146
4 156 166 145 163 146
5 169 156 166 145 163 146
F 153 169 156 166 145 163 146
1 162 153 169 156 166 145 163
2 174 162 153 169 156 166 145
3 145 174 162 153 169 156 166
4 151 145 174 162 153 169 156
5 127 151 145 174 162 153 169
6 115 127 151 145 174 162 153
7 106 115 127 151 145 174 162
8 117 106 115 127 151 145 174
9 144 117 106 115 127 151 145
Summa F-9 1394 1419 1458 1518 1548 1584 1579
Summa F-6 1027 1081 1110 1125 1125 1114 1098
Summa 7-9 367 338 348 393 423 470 481
Tabell 3 Elevutveckling i gamla Norrby Kommundel kommande sex läsår oaktat invandring och nybyggnation

Det är mycket svårt att prognosticera hur många nyanlända som kommer att komma till Borås och gamla
Kommundel Norrby framgent. Under 2013 och 2014 kom ett mycket stort antal barn i skolåldern framför
allt från Somalia. Detta var barn vars föräldrar redan bodde i Borås och inte minst på Norrby och de
anslöt sig till sina familjer i befintliga bostäder. I kommundelen bor VT 15, 219 nyanlända elever. Nästan
alla bor i bostadsområdet Norrby eller angränsande. Av dessa är 138 somaliska elever, 13 syriska, 13
vietnamesiska och 9 från afghanistan. Resterande 45 elever fördelar sig på 24 nationaliteter med 1-4 på
varje.
Att så många somaliska barn kom till Sverige beror på att en lagändring gjorde att barn utomlands med
föräldrarna i Sverige genom ett enkelt DNA-test beviljades inresa och uppehållstillstånd. Dessa barn
flyttade in direkt hos sina släktningar. Det mesta tyder på att i stort sett alla barn som förväntades komma
på dessa premisser har gjort det. Detta innebär att det det inte kan förväntas en särskilt kraftig ökning av
antalet nyanlända i kommundelen då det inte finns ledigt boende.
Statskansliets avdelning för strategisk samhällsplanering har just släppt sin befokningsprognos som
sträcker sig fram till 2019. Den bekräftar den ökning av antalet barn i skolåldern som redovisas ovan. Det
är till och med så att de prognosticerar ytterligare ca 300 barn i skolåldern 2019 för kommundel Norrby
vilket enligt resonemanget ovan om 50 % till Särlskolans åk 7-9 skulle ge ytterligare ca 90 elever, dvs ca
360 elever där.
Men vad kommer att hända på längre sikt? I samtal med chefen för Strategisk Samhällsplanering framgår
att flera områden planeras för framtida bostadsbyggande. Enkelt kan sägas att Borås Stad i sin helhet
väntas växa med ca 1000 invånare per år och bostadsbyggandet bör ju i snitt hålla samma takt. I Borås
Stads Handlingsplan för bostadsbyggande 2015 beskrivs planerna för olika områden. I Norrby
kommundel och dess närområden finns planer för ett par tusen bostäder inom fem år och på betydligt

längre sikt, upp till 20 år kommer antalet bostäder i centrala Borås öka väsentligt. Pickeområdet 2500
bostäder, Regementet 1500, Gässlösa 2500, Norrby 1000, Centrum 1800, Knalleland 1500 och Sjöbo
1500.
Denna utredning kan inte i detalj överblicka vilka konsekvenser detta får för antalet elever just på
Särlaskolan men i de centrala delarna av Borås måste det röra sig om en väsentlig ökning av elevantalet,
kanske ca 100 elever om året i F-9. Detta innebär kanske uppemot 2000 fler elever om 20 år. Det finns
enligt Lokalresursplan 2015-2017 som Lokalförsörjningsnämnden tagit fram, en del luft i många skolor.
Särskilt kan märkas Särlaskolan och Kristinebergskolan som nog kan sluka 450 elever tillsammans men
även Daltorpskolan, Byttorpskolan och Hestra Midgård har ett par hundra tomma platser tillsammans.
Skolorna i gamla Sjöbo och Centrums Kommundelar är mer välutnyttjade. För att klara ökningen kommer
sannolikt gamla Norrbyskolan att behöva användas till skola igen, framför allt om fem år när nedre
Norrby planeras vara klart. Dessutom verkar det behöva byggas ytterligare minst två stora skolor inom de
närmaste tjugo åren för att få plats med alla elever.
Det är även svårt att överblicka hur de fristående skolorna framgent kommer att utvecklas. Engelska
skolan har just fått tillstånd att utöka sin verksamhet till att även omfatta åk F-3. Detta kommer sannolikt
att minska trycket i de yngre åren inledningsvis. Lärande i Sverige AB har signalerat planer på att öppna
grundskola F-9 på gamla Björkängsgymnasiet på Klinikvägen vid Lasarettet med plats för ca 480 elever.
Vad som mer kan komma att ske gällande etablering av fristående skolor är svårbedömt. Nuvarande
regering har gett uttryck för en önskan att begränsa vinstuttag från fristående skolor vilken skulle kunna
påverka incitamenten åtminstone för de större koncernerna.

Framtida användande av Särlaskolan
Det råder ingen tvekan om att Borås Stad kommer att behöva sina befintliga skollokaler både på kort och
lång sikt. Elevprognoserna ovan talar här sitt tydliga språk. Särlaskolan bedöms sakta växa igen och
kommer på lång sikt förmodligen att helt behöva användas som renodlad 7-9 skola igen. Detta är också att
föredra då skolans planlösning är mer lämpad för ett högstadie. Det saknas naturliga hemvister som
behövs för F-6 och fritidshem. Trycket på de tre stora centrumskolorna Daltorp-, Särla- och
Engelbrektskolan kommer sannolikt att öka, inte minst i åk 7-9. Följden kommer att bli att Borås Stad
kommer att behöva fler F-6 skolor med centralt läge. En kraftig etablering av nya fristående skolor skulle
kunna lösa behoven men Borås Stad måste noga bevaka utvecklingen och vara beredda att möta en positiv
befolkningsutveckling med nya skolor. Att använda Särlaskolan till något annat än skola verkar givet den
starka befolkningsutvecklingen uteslutet.
Man kan fråga sig om inte skolan skulle kunna utnyttjas lite bättre under tiden som den växer. En
möjlighet som också skulle kunna vara en lösning på ett annat bekymmer är att åter anvisa elever från
gamla kommundel Trandared till Daltorpskolan 7-9 och Särlsakolan 7-9. Bodaskolan som är under
ombyggnad beräknas nu bli för liten för att klara gamla kommundel Brämhults elever i 7-9. Fjärdingskolan
är på väg att bli en skola med över 400 elever och Bodaskolan F-6 växer och blir två parallellig för första
gången. Den nya Bodaskolan 7-9 kommer inte att kunna ta emot elever från Ekarängen som de gör idag.
Det handlar om ca 70 elever. Detta scenario är dock avhängigt huruvida den fristående Erlaskolan öppnar
verksamhet på Björkängsgymnasiet eller ej. Om så sker är det rimligt att anta att de kommer att ta många
elever från Bodaskolan.
Kommande förändringar i skollagstiftningen kring hur förberedelseklass skall bedrivas kan innebära att
sådan verksamhet måste bedrivas på hemskolan där eleven är skriven. I kommande lag kommer det att

finnas bestämmelser för att underlätta övergången från undervisning i förberedelseklass till reguljär
undervisning. ”Eleven ska, i de fall han eller hon får undervisning i förberedelseklass, också tidigt få en
tillhörighet i den undervisningsgrupp eleven normalt ska tillhöra.” (Sveriges Riksdag, Utbildningsutskottets
betänkande 2014/15:UbU6) Detta innebär att Särlaskolan är en av de skolor som kan komma att behöva
ha egna förberedelseklasser vilket till en del fyller ut skolan.
En idé som diskuterats mellan utredaren och förvaltingschef på utbildningsförvaltningen är möjligheten
att erbjuda något fler elever än idag ett tionde skolår. Det är den elevgrupp som idag efter åk 9 kommer till
Tullengymnasiet och som genom ytterligare ett års studier av vissa ämnen på grundskolenivå skulle nå
gymnasiebehörighet men där det av olika anledningar inte är lämpligt att gå om på den egna grundskolan.
Det är frågan om ett trettiotal elever som på Särlaskolan skulle kunna få en skräddarsydd utbildning i
samverkan med lärare från Tullengymnasiet. Detta skulle också kunna lösa utrymmesproblem på
Tullengymnasiet vars paviljonger inte förväntas få förlängt bygglov.

Särlaskolans attraktivitet
Särlaskolan skulle behöva bli mer attraktiv för att åter locka fler elever från från mer väletablerade hem.
Det skulle kunna vara fråga om att satsa på lokaler men också att öka lärarkompetensen genom att t.ex
placera fler förstelärare för att på så vis öka resultaten. Flera insatser görs socialt kring invånarna på
Norrby stadsdel vilket sannolikt kan bidra till ökade skolresultat men det är i klassrummet som det
avgörande arbetet sker. SKL lyfter i skriften ”Synligt Lärande, 2011” fram de viktigaste slutsatserna ur
John Hatties forskning. Hattie har visat vilken påverkanseffekt olika faktorer har för elevernas
skolframgång och även om de socioekonomiska faktorerna spelar stor roll så är det i själva
undervisningskvalitén som de stora möjligheterna att öka elevernas måluppfyllelse finns.
Kommunstyrelsen beslutade nyligen att genomföra renoveringsåtgärder för det yttre skalet på Särlaskolan.
16 mnkr avsätts i investeringsbudget för insatser under tre år. Att gå vidare även med en uppfräschning av
den inre miljön och eventuell omdisposition av förhållandet mellan undervisningsytor och korridorer
skulle också kunna bidra till en ökad attraktivitet. Om det beslutas att göra en sådan inre renovering är det
lämpligt att göra den snarast möjligt, innan elevantalet växer så pass att det blir problem med
utrymningslokaler. I det närmaste skulle Norrbyskolan kunna användas eller paviljonger på skolgården.
Tillgänglighetsanpassning är en utmaning på skolan men är nödvändigt för att klara dagens skärpta
lagkrav.

Sammanfattning
•
•
•
•
•
•

Elevantalet kommer att öka kraftigt i Borås Stad och i synnerhet runt gamla kommundelarna
Norrby, Centrum, Sjöbo och Göta
Särlaskolan bör behållas som skolbyggnad i sin helhet
Inriktningen bör vara åk 7-9
Särlaskolan bör renoveras för att öka attraktiviteten
Renovering bör ske snarast för att minska evakueringsproblematiken
Det bör göras insatser för att öka lärarkompetensen
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Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att frågan skall hanteras i det budgetuppdrag som gäller skolstrukturutredningen som ligger under Kommunstyrelsen samt att Staddelsnämnd Öster tillsammans med lokalförsörjningsnämnden bör hantera frågan i arbetet
med lokalresursplaneringen.
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Stadsdelsnämnd Öster har skrivit till Kommunstyrelsen för att påtala att det finns en
uppenbar risk för att Bodaskolans maxkapacitet vad gäller antalet elever är nådd inom
några år.
Den ombyggnad som nu pågår kommer att vara klar inför skolstarten höstterminen
2016. I denna ombyggnad är plan 4 anpassad till administrativa förvaltningslokaler
med ca 100 kontorsarbetsplatser. Om och hur dessa lokaler skall användas till administration utreds som en del i arbetet med omorganisationen.
Det bedömda behovet av ytterligare skollokaler alternativt se över upptagningsområdena bör ingå i det förslag till uppdrag i budget 2016 ”En utredning om skolstrukturen där användning, förändringar och var nya skolor ska byggas tas fram. Utredningen ska även innefatta hur Borås Stad skall möte en växande förskolas behov av
lokaler”. Nämnden bör även uppmärksamma behovet i det arbete med lokalresursplaneringen som tas fram årligen tillsammans med Lokalförsörjningsnämnden.
Kommunstyrelsen beslutar att frågan skall hanteras i det budgetuppdrag för 2016 som
gäller skolstrukturutredningen som ligger under Kommunstyrelsen samt att Stadsdelsnämnd Öster tillsammans med Lokalförsörjningsnämnden bör hantera frågan i
arbetet med lokalresursplaneringen.
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Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillskriva Kommunstyrelsen för att påtala att det finns
en uppenbar risk för att Bodaskolans maxkapacitet vad gäller antal elever är nådd inom
några år.
Ärendet
Sommaren 2016 är om- och tillbyggnaden av Bodaskolan (etapp 2) inklusive de
administrativa lokalerna på den fjärde våningen klar. De administrativa lokalerna med cirka
100 kontorsarbetsplatser på den fjärde våningen är planerade för ett stadsdelskontor för
Stadsdelsförvaltningen Öster. Kommunfullmäktige förväntas våren 2016 besluta om en ny
organisation där stadsdelsnämnderna avvecklas och facknämnder införs.
Befolkningsprognosen för Bodaskolans upptagningsområde visar att elevantalet ökar från
546 år 2015 till 611 år 2019. Prognosen förutsätter att andelen elever i fristående skolor är
densamma. Elevantalet ökar också på de två andra skolorna i området; Fjärdingskolan och
Myråsskolan. Eftersom befolkningsprognosen har en viss eftersläpning när det gäller
prognostiseringen av antalet nyanlända samt att det är svårt att i prognosen få med den
förtätning som sker i området, kan antalet elever i upptagningsområdena år 2019 vara ännu
fler. Ett ökat antal elever kan de kommande 1-2 åren sannolikt hanteras genom förändrad
schemaläggning.
Stadsdelsnämnden Öster vill uppmärksamma Kommunstyrelsen på att det finns en
uppenbar risk för att Bodaskolans maxkapacitet vad gäller antal elever är nådd inom några
år. Det finns därför anledning att utreda om den fjärde våningen ska användas för någon
förvaltnings administration eller om de kan byggas om till skollokaler för att möta ett ökat
elevantal. Ett alternativ är att se över upptagningsområdena för Borås Stads samtliga skolor.
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