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Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 24 februari 2014 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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Stadskansliet:
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Kommunchefen
Personal och förhandling
Information
Kvalitet och utveckling
Markavdelningen
Ekonomistyrning
Näringsliv
Samhällsplanering
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Val av protokolljusterare
Kc

1

Anmälningsärende
a)

Protokoll för Sjuhärads samordningsförbund 2014.
(Protokoll den 10 januari (extra styrelsemöte) och den
27 januari 2014)
(2014/KS0130 106-1)
(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
Kc

Kc
Kc
PF

2

3
4
1

Budget och verksamhetsplan år 2014 för Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund.
(2013/KS0774 106-1)

(Bil)

Rapport granskning av intern kontroll 2013 för Stadskansliet.
(2014/KS0148 007-1)

(Bil)

Nämndbudget 2014 för Kommunstyrelsen.
(2014/KS0151 041-1)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)

Sveriges Kommuner och Landsting, bredbandsenkät 2013.
(Bredbandsenkäten är besvarad)
(2013/KS0770 005-1)
(Bil)

b)

Visions pensionärssektion i Borås, ansökan om
driftbidrag 2014-02-12.
(Driftbidrag för år 2014 är utbetalt)
(2013/KS0274 705-1)

c)

Södra Älvsborgskretsen av Pensionerade Lärares
Riksförbund (PLR), ansökan om bidrag 2014.
(Driftbidrag för år 2014 är utbetalt)
(2013/KS0328 705-1)

d)

MerKraft – Borås Stads Personalklubb, ansökan om
driftbidrag år 2014.
(Driftbidrag för år 2014 är utbetalt)
(2013/KS0229 805-1)

(Förslag: a-d till handlingarna)
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PF
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Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för anställning och entledigande av
personal under verksamhetsansvarig samt för
vikariatsförordnanden.
(Ärendenummer § 016-017, § 018-021).
(2013/KS0001 023-1)

b)

Delegation för förhandlingsärenden/allmänt –
förhandl och därav föranl överenskommelse, vilka ej
delegerats till annan (inkl uppl av anställningsavtal);
föra kommunens talan i arbetsrättsliga mål i domstol
eller i annat sammanhang beslut om stridsåtgärder.
(Ärendenummer AL0071, AL0074)
(2013/KS0007 021-1)

c)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser – centrala träffade kollektivavtal.
(Ärendenummer AL0035, AL0110)
(2013/KS0013 021-1)

d)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser – förhandling som leder till kollektivavtal
inom av förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutredningar (i nära samråd med berörda förvaltningar)
avser löneinplacering, BSK-inplacering, anställningsvillkor och ersättning.
(Ärendenummer AL0087, AL0092-AL0098, AL01000102, AL0104, AL0108-0109, AL0111)
(2013/KS0016 021-1)

e)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser – löneinplaceringsbeslut (ingångslöner).
(Ärendenummer § 2093—2594, § 2595-2982)
(2013/KS0017 024-1)

f)

Delegation för förhandlingsärenden/pensionsfrågor
(Ärendenummer § 0219—0269, § 0270--0312)
(2013/KS0023 024-1)
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g)

Delegation för vakansprövning: återbesättning av
vakant tjänst dock ej avdelningschef, verksamhetsansvarig eller förvaltningschef.
(Ärendenummer 1-3, 5-14, 16-36/2014)
(2014/KS0002 023-1)

h)

Delegation för vakansprövning rörande verksamhetsansvarig, avdelnings- och förvaltningschef.
(Ärendenummer 1/2014)
(2014/KS0003 023-1)

(Förslag: a-h till handlingarna)
KU

1

Anmälningsärenden:
a)

Uppdrag granskning – trygghetslarm m.m.
(2014/KS0111 738-3)

(Bil)

b)

Skolinspektionens regelbundna tillsyn - uppföljningsbeslut för förskolan.
(2012/KS0652 600-3)
(Bil)

c)

Skolinspektionens regelbundna tillsyn svar på brev.
(2012/KS0652 600-3)

(Bil)

Verksamheten vid Kommunikationsklasserna
på Bodaskolan.
(2014/KS0112 617-3)

(Bil)

d)

(Förslag: a-d till handlingarna)
KU
KU

KU

2
3

4

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013.
(2013/KS0624 100-1)

(Bil)

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Vad är en
brukare?
(2013/KS0389 700-3)

(Bil)

Svar på motion av Anna Christensen (M) och Nils-Åke
Björklund (M); Kontrollen av Borås Stads förskolor.
(2013/KS0608 710-3)

(Bil)
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KU

5

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Rätt antal timmar i
förskolan!
(2013/KS0488 710-3)
(Bil)

KU

6

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola och gymnasieskola läsåret 2013-2014; terminsbetyg ht 2013.
(2013/KS0709 600-3)
(Bil)

E

1

Anmälningsärenden:
a)
b)
c)

Inbjudan till Klass 4 A Sandhultsskolan.
(2014/KS0129 622-3)

(Bil)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2014-01-31.
(2014/KS0008 049-1)

(Bil)

Svar på skrivelse till Kommunstyrelsens
ordförande Ulf Olsson (S) om Kongresshuset.
(2012/KS0141 287-2)

(Bil)

(Förslag: a–c till handlingarna)
E

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Likviditetsfrågor – upptagande av lån.
(4 februari 2014, Ärende 03/2014)
(För finansiering av internbankens utlåning till de
kommunala bolagen upptar Borås Stad den 6 februari
2014 lån på 300 mnkr genom upplåning på certifikatsmarknaden. Upplåningen avser omsättning av befintliga lån).
(2014/KS0044 045-1)

(Förslag: a till handlingarna)
E

3

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP): Vem äger rätten till
naturen?
(2013/KS0411 823-3)
(Bil)

E

4

Internpris för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och
matdistribution 2014.
(2014/KS0156 706-3)

(Bil)
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E

5

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända
invandrare.
(2014/KS0125 133-3)
(Bil)

E

6

Regler för intern kontroll.
(2014/KS0145 007-1)

(Bil)

Om- och tillbyggnad av Trandaredsgården.
(2013/KS0125 287-2)

(Bil)

Projekteringsuppdrag för om- och tillbyggnad av Bodaskolan
år 7-9 samt tillbyggnad av stadsdelskontor.
(2013/KS0799 287-2)

(Bil)

Anslagsframställan för nybyggnation av Orangeri - Rådrum i
Stadsparken
(2012/KS0786 299-2)

(Bil)

Antagande av Regional avfallsplan 2012-2020.
(2013/KS0484 450-2)

(Bil)

Yttrande över planbesked för detaljplan för del av
Nedre Norrmalm, Hamstern 1.
(2013/KS0756 214-2)

(Bil)

Borås Stads yttrande över Översiktsplan för
Ulricehamns kommun (Samrådshandling).
(2013/KS0776 212-2)

(Bil)

Miljömålsuppföljning av Kommunstyrelsens miljömålsarbete 2013.
(2013/KS0428 403-2)

(Bil)
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Kc 1 a) anmälningsärende
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a till handlingarna)
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Budget och verksamhetsplan år 2014 för Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds budget och verksamhetsplan för år 2014 godkänns.
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Dnr 2013/KS0774

Kommunfullmäktige

Budget och verksamhetsplan år 2014 för Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har den 6 december 2013
godkänt förbundets budget och verksamhetsplan 2014. Direktionen rekommenderar också
medlemskommunerna att godkänna budgeten.
Medlemsavgiften för år 2014 är liksom 2013 beslutad till 73 kr/invånare. Av dessa avsätts 1
kr/invånare (200 tkr) till särskilda insatser för kommunerna. Medlemsavgiften för Varbergs
och Falkenbergs kommuner ligger oförändrad på 11 kr/invånare. Övrig finansiering sker
genom statsbidrag, regionala tillväxtmedel och ersättningar.
Inför år 2014 har Bollebygds kommun beslutat om utträde ur verksamheterna
Medarbetarcentrum och Navet. Falkenbergs kommun har sagt upp sitt avtal med
kommunalförbundet som då upphör att gälla 2014-07-01. Budget för år 2014 är anpassad till
dessa beslut.
Navet och Medarbetarcentrum förs som egna resultatenheter och verksamheterna bedrivs
inom ramen för de nyttjande kommunernas ersättningar och andra intäkter.
Förbundet budgeterar ett nollresultat, med en budgetomslutning för förbundets
basverksamhet år 2014 på 18 462 tkr varav 8 000 är bidrag till tillväxtprojekt.
Budgetomslutningen för Medarbetarcentrums verksamhet är 2 928 tkr och för Navet 16 650
tkr år 2014.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds budget och verksamhetsplan för år 2014 godkänns.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Svante Stomberg

2013-12-12

Medlemskommunerna Boråsregionen,
Sjuhärads kommunalförbund

Budget och verksamhetsplan år 2014 Boråsregionen, Sjuhärads
kommunalförbund
Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund beslutade 2013-12-06 att för egen
del anta Budget och verksamhetsplan för år 2014 samt att översända densamma till
medlemskommunerna för godkännande.
Medlemskommunernas beslut ska vara kommunalförbundet tillhanda senast 2014-02-28
via e-post på följande adress;
info@borasregionen.se
alternativt
per post på följande adress;
Boråsregionen,
Sjuhäradskommunalförbund
Nybrogatan 9 A
503 31 Borås
BORÅSREGIONEN - SJUHÄRADS KOMMUNALFÖRBUND

Lena Brännmar
Förbundsdirektör

Bilaga
1. Protokollsutdrag 2013-12-06 § 81
2. Budget och verksamhetsplan år 2014

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag 2013-12-06

1 (1)

§ 81 Budget 2014
I enlighet med den årliga, genom förbundsordningen fastställda procedur, föreslås
härmed budget och verksamhetsplan för år 2014.
Budgetomslutningen för förbundets basverksamhet år 2014 är 18 462 tkr varav 8 000 är
bidrag till tillväxtprojekt. Det ingående egna kapitalet beräknas minska något till år 2014
utifrån ett budgeterat underskott för år 2013 beroende på flytt och byte av IT-plattform,
ökad pensionsskuld samt oförutsedda personalkostnader. Ingående eget kapital beräknas
till ca 6 500 tkr. Verksamhetens underliggande omslutning och karaktär har bedömts
motivera ett Eget kapital på cirka 4 miljoner kronor.
Budgetomslutningen för Medarbetarcentrums verksamhet är 2 928 tkr år 2014 och för
Navet Science center 16 650 tkr år 2014.
Inför år 2014 har Bollebygds kommun beslutat om utträde ur verksamheterna
Medarbetarcentrum och Navet. Falkenbergs kommun har sagt upp sitt avtal med
kommunalförbundet som då upphör att gälla 2014-07-01. Budget för år 2014 är anpassad
till dessa beslut.

Direktionen beslutar

att för egen del anta budget och verksamhetsplan för år 2014 samt översända densamma
till medlemskommunerna för godkännande.

Vid protokollet
Christina Klaar
Förbundssekreterare
Justerat av
Ulf Olsson
Ordförande

Margareta Lövgren

Justeringen tillkännagiven den 11 december 2013 enligt anslag
Rätt utdraget betygar: Christina Klaar

Budget och
verksamhetsplan
år 2014 för
Boråsregionen, Sjuhärads
kommunalförbund
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Inledning

Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett politiskt styrt samverkansorgan för
kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och
Vårgårda. Varberg och Falkenbergs kommuner är adjungerade till förbundet. Falkenbergs
kommun har begärt utträde ur förbundet från den 1 juli 2014.
Förbundet är ett offentligrättsligt organ utifrån kommunallagen. Verksamheten grundar sig på
förbundsordningen som beslutats av kommunerna.

Kommentarer om budget 2014

Budgetomslutningen för förbundets basverksamhet år 2014 är 18 462 tkr varav 8 000 är bidrag
till tillväxtprojekt. Se bifogad budget, bilaga 1.
Det ingående egna kapitalet beräknas minska något till år 2014 utifrån ett budgeterat underskott
för år 2013 beroende på flytt och byte av IT-plattform, ökad pensionsskuld samt oförutsedda
personalkostnader. Ingående eget kapital beräknas till ca 6 500 tkr.
Medlemsavgiften för år 2014 är 73 kr/invånare. Av dessa avsätts 1 kr/invånare (200 tkr) till
särskilda insatser för kommunerna. Medlemsavgiften för Varbergs och Falkenbergs kommuner
ligger oförändrad på 11 kr/invånare. Falkenbergs utträde ger en minskad intäkt om ca 225 tkr.
Anslag för tilldelning av tillväxtmedel ligger som tidigare år på 17,5 mkr varav
medlemskommunerna skjuter till 8 mkr och Västra Götalandsregionen står för resterande belopp.
Budgetomslutningen för Medarbetarcentrums verksamhet är 2 928 tkr år 2014. Se bifogad
budget, bilaga 2.
Budgetomslutningen för Navets Science center är 16 650 tkr år 2014. Se bifogad budget, bilaga 3.

Övergripande strategiska mål som styr verksamheten
”Att aktivt delta i arbetet för att Sjuhärad/Boråsregionen skall vara ett
bra område att bo, arbeta och leva i”
Och vi når målet genom att:
”Med tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa gränsöverskridande
möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande”

Direktionens uppdrag och mål

Förbundet leds av en Direktion som regleras i Kommunallagen och den av medlemmarna
antagna förbundsordningen. I Direktionen företräds medlemmarna och dessutom inbjuds som
adjungerade samtliga partier vilka i hela förbundsområdet uppnått en viss röststyrka och som inte
annars är företrädda.
Direktionen fastställer organisation för förbundets verksamhet samt delegering av beslut,
förvaltning och administration. Direktionen beslutar om sina berednings- och andra
arbetsformer. Direktionen har tre beredningar:
3

-

Beredningen för Hållbar regional utveckling Sjuhärad, BH7
Beredningen för Social välfärd och hälsa
Beredningen för Utbildning och kompetensutveckling

Varje beredning biträds av tjänstemän från förbundskansliet. En utsedd kommunchef ska
medverka i respektive beredning för att knyta beredningarnas arbete närmare den ordinarie
kommunala verksamheten.
I Sjuhärads kommunalförbund styrs även verksamheterna Medarbetarcentrum och Navets
Science Center utav Direktionen.
Delägarskap
Sjuhärads kommunalförbund är delägare till bolaget Gryning Vård AB – ett gemensamt bolag för
de offentliga sociala institutionerna – hem för vård och boende. Förbundet är också delägare i
Mediapoolen AB - ett bolag för den gemensamma läromedelsförsörjningen i Västra Götaland,
exkl. Göteborgsregionen. Till detta finns även VästKom (ideell föreningen - ägd av de fyra
kommunalförbunden) som främst används för gemensamma frågor inom hälso- och
sjukvårdsfrågor, regional utveckling samt IT-frågor i kontakterna med Västra Götalandsregionen,
SKL och staten.

Direktionens beslutade prioriteringar

Direktionen har under 2012 beslutat om prioriteringar som kommunalförbundet skall arbeta
utifrån
På kort sikt:
• Gemensam vision och målbild för arbetet inom Boråsregionen
• Namnbyte till Boråsregionen
• Öppna jämförelser (för att stimulera kommunerna att utveckla och förbättra
verksamhetens resultat och effektivitet)
• Framtidsbild Boråsregionen (planeringsförutsättningar för bostäder och verksamheter
och infrastruktur samlat för samtliga kommuner i kommunalförbundet)
På lång sikt:
• Infrastrukturutbyggnad med prioritet för järnväg
• Bredbandsutbyggnad i Sjuhärad
• Business Region Borås (BRB) (Arbetet inom området kan ses ur två perspektiv,
näringslivets/företagens, och kommunernas/delregionens utveckling och tillväxt)
• Skola i nationell toppklass
• Energi och miljö (ett gemensamt måldokument ska arbetas fram)
Prioriteringarna genomförs genom att se över hur kommunalförbundets resurser skall nyttjas för
att utveckla delregionen och hur kommunernas resurser kan användas för att genomföra
föreslagna prioriteringar.
Övriga prioriterade områden
De områden/frågor som är aktuella för prioritering i kommunalförbundet utöver de av
Direktionen beslutade prioriteringarna är de fyra fokusområden som återfinns i ”Strategin för
tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020”, VG 2020.
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De fyra fokusområdena är:
•
•
•
•

En ledande kunskapsregion
En region för alla
En region där vi tar globalt ansvar
En region som syns och engagerar

Strategin har tagits fram i samverkan i Västra Götaland. Arbetet har letts av Beredningen för
Hållbar Utveckling, BHU, där valda representanter för kommunerna och Västra
Götalandsregionen tillsammans driver strategiska utvecklingsfrågor.

Arbetsformer

Förbundets arbetsformer bygger på en generell strategi med politisk dialog och engagemang i
direktion och beredningar. Förbundet utser också Sjuhäradsrepresentanter i regionala
beredningar samt nominerar deltagare till styrelsen för VästKom. Förbundskansliet biträder de
politiska organen, och har kontakt gentemot kommunala förvaltningar och andra myndigheter
och organisationer. Utöver basorganisationen finns temporära resurs- och
kompetensförstärkningar i särskilda projekt.

Generella uppgifter

Företräda och samordna medlemskommunerna i arbetet med andra regionala myndigheter och
organ exempelvis VGR och SKL samt Staten

•
•

Förankra och informera våra kommuner samt föra deras krav och önskemål kring
pågående utvecklingsaktiviteter såväl på lokal, regional och nationell nivå
Att vara serviceorgan för beredningar och Direktionen
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Verksamhet 2014
Beredningen för hållbar regional utveckling Sjuhärad, BH7
Beskrivning
Boråsregionens verksamhetsområden inom hållbar utveckling innefattar följande uttalade
ansvarsområden; eSamhälle, EU-samordning, infrastruktur, kultur, miljö, tillväxtprogramområdet
samt samhällsbyggnad. En stark koppling finns även till andra angränsande områden såsom
näringsliv och turism. Boråsregionens tillväxtprogram stödjer också årligen en mängd olika
utvecklingsprojekt.
Beredningen utgår från Boråsregionens beslutade prioriteringar och strategin för tillväxt och
utveckling i Västra Götaland (VG2020). Strategierna är verktyg för att genomföra visionen om
”Det goda livet”.
Beredningen består av förtroendevalda från medlemskommunerna och understöds av tjänstemän
från förbundskansliet samt en representant från kommunchefsgruppen. Tillsammans biträder
beredningen medlemskommuner och förtroendevalda i regionalt och delregionalt
utvecklingsarbete inom de uttalade ansvarsområdena. Dessutom bedrivs ett omfattande
samverkans- och nätverksarbete till stöd för kommunerna.
Uppgift
Kansliets uppgift inom beredningen är att verkställa de uppdrag som ges politiskt till kansliet
samt förse förtroendevalda med nationell, regional och lokal information och kunskap inom
uttalade ansvarsområden. Kansliet skall närvara och stödja utvalda nätverk samt återkoppla från
dessa. Därtill ansvara för praktisk hantering av beredningsmöten, vilket inkluderar samordning,
förslag till dagordning och framtagandet av tillförlitliga underlag för som, efter beredning i BH7,
kan lyftas för beslut i Direktionen.
Precisering hur arbetet styrs mot de strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:
Erfarenhetsutbyte och samordning som sker mellan medlemskommunerna skall gagna invånarna
i Boråsregionen. Förhållningssättet är att se till delregionens bästa och att främja samverkan
mellan kommunerna.
Gränsöverskridande möten och samverkan:
Beredningsgruppens arbete utgår till stor del i att samordna, delta i och stödja nya och etablerade
nätverk och samverkansgrupper. Ett arbete som sker på såväl delregional, regional och nationell
nivå. Befintliga nätverk och samverkansgrupper mellan medlemskommunerna skall bidra till att
kommunernas gemensamma erfarenheter, utmaningar, resurser och synpunkter tillvaras och
används i möten med beredning och övriga förtroendevalda.
Främja innovation och nytänkande:
Kommunalförbundets övergripande mål är att aktivt delta i arbetet för att Boråsregionen skall
vara ett bra område att bo, arbeta och leva i. Som ett led i arbetet är omvärldbevakning en viktig
del. Beredningen skall bidra till att kunskap och erfarenheter från nationell, regional och lokal
nivå tillvaratas för att utveckla nya idéer och samverkan inom uttalade ansvarsområden.
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Effektmål
Beredningens arbete utgår ifrån att bidra till målet att Boråsregionen skall vara en bra plats att bo
och leva i. Målen är hämtade från såväl Boråsregionens prioriteringar som strategi VG 2020 och
söker effektmål såsom:
Framtidsbild Boråsregionen

Gemensam regional planering för
planeringsförutsättningar för bostäder och
verksamheter för hela Boråsregionen

Infrastruktur med fokus på järnväg

Väl utbyggd infrastruktur för pendling till och
från arbete inom delregionen och Göteborg

Bredbandsutbyggnad och digitala agendan

Väl rustad digital infrastruktur för framtidens
kommunikation

Hållbar utveckling, energi och miljö

Gemensam målbild för att uppnå en hållbar
struktur inom området

Viktiga aktiviteter/delmoment
Under vår 2014 skall genomförandeplaner framarbetas och implementeras inom flera områden,
dels för tillväxtstrategin VG2020 och för den delregionala kulturplanen samt regional avfallsplan.
Tidplan för aktiviteter
Fem beredningsmöten kommer att genomföras under 2014. Kallelse och samtliga handlingar
kommer att skickas ut senast 7 dagar före mötet. Minnesanteckning skall vara utskickad senast 14
dagar efter mötet.
Resultat/uppföljning:
Uppföljning kommer att utföras för att utvärdera vilka nätverk inom beredningen som är
fungerande och vilken form av samverkan som har genomförts under året på delregional och
regional nivå samt, över tid, vilka effekter dessa har resulterat i.
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Beredningen för social välfärd och hälsa
Beskrivning
I beredningens ansvarsområde ingår verksamhetsområdena äldreomsorg, funktionshinder,
socialpsykiatri, hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg. Inom respektive område
bedrivs dessutom ett flertal projekt.
Förbundets verksamhet inom Social välfärd och hälsa handlar till stor del om att biträda
medlemskommuner och förtroendevalda i regionalt och delregionalt förhandlingsarbete,
utredningar och utvecklingsarbete. För länsgemensamma frågor samarbetar länets fyra
kommunalförbund genom VästKom. Kommunalförbundet är en part i Närvårdssamverkan
Södra Älvsborg. Ett omfattande kontakt- och nätverksarbete bedrivs till stöd för kommunerna.
Uppgift
Kansliets uppgift inom beredningen är att verkställa de uppdrag som ges politiskt till kansliet
samt förse förtroendevalda med nationell, regional och lokal information och kunskap inom
uttalade ansvarsområden. Kansliet skall närvara och stödja utvalda nätverk samt återkoppla från
dessa. Därtill ansvara för praktisk hantering av beredningsmöten, vilket inkluderar samordning,
förslag till dagordning och framtagandet av tillförlitliga underlag för som kan lyftas för beslut i
Direktionen. Arbetet utgår utifrån Direktionens prioriterade områden såsom öppna jämförelser
och sociala dimensionen i hållbar utveckling och tillväxt.
En god hälsa är det fokusområde inom ”Vision Västra Götaland” som mest berör beredningen.
Precisering hur arbetet styrs mot de strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:
Kunskaps- erfarenhetsutbyte och samordning inom medlemskommunerna, gagnar invånarna
inom kommunalförbundets ansvarsområde.
Gränsöverskridande möten och samverkan:
Möten i nätverk och samverkansgrupper med andra vårdgivare medverkar till att
medlemskommunernas gemensamma erfarenheter, problem, resurser och synpunkter tas tillvara
och används i möten med beredning och övriga förtroendevalda. Analysarbete utifrån resultat i
öppna jämförelser inom olika verksamhetsområden skall kunna leda till gemensamma
delregionala satsningar.
Främja innovation och nytänkande:
Kommunalförbundets medverkan bidrar till att kunskap och erfarenheter från nationell, regional
och lokal nivå tas till vara för att utveckla kvalitet och samverkan inom beredningens område.
Samarbetet med FoU Sjuhärad välfärd skall utvecklas.
Effektmål
Målen är hämtade från såväl Boråsregionens prioriteringar som strategi VG 2020 och söker
effektmål såsom:
Öppna jämförelser
Ska leda till utveckling, förbättrad effektivitet
och kvalitet.
Sociala dimensionen för hållbar utveckling
och tillväxt

Genom att räkna med den sociala dimensionen
i planering av samhällsinsatser kan resurser
frigöras i form av uteblivna kostnader.
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Kansliet skall genom god kunskap och aktiv omvärldsbevakning med information från lokal,
regional och nationell nivå ta fram väl underbyggda beslutsunderlag till beredning och direktion.
Dialog och synpunkter från berednings- och nätverksmöten skall användas i
kommunalförbundets arbete med att företräda och biträda kommunerna på bästa sätt.
Genom avtal och överenskommelser skall tydlig ansvarsfördelning mellan olika vårdgivare
skapas. Invånarnas behov av stöd skall tillgodoses enligt politiskt fattade beslut på olika nivåer.
Viktiga aktiviteter/delmoment
Handlingsplaner för arbetet med öppna jämförelser skall tas fram.
Arbetet med den sociala dimensionen i hållbar utveckling och tillväxt skall påbörjas under året.
Kallelse/förslag till dagordning och minnesanteckningar skall finnas för samtliga
beredningsmöten.
Väl underbyggda och tydliga beslutsunderlag och övriga handlingar skall bifogas kallelsen.
Kvaliteten på framtagna beslutsunderlag skall vara så hög att beslut kan fattas.

Tidplan för aktiviteter
Handlingsplaner enligt ovan skall vara framtagna kvartal ett 2014.
Kallelse och samtliga handlingar skall skickas ut senast 7 dagar före mötet.
Minnesanteckning skall vara utskickad senast 14 dagar efter mötet.
Kansliet ansvarar för arkivering av alla handlingar.
Resultat/uppföljning:
Uppföljning kommer att utföras för att utvärdera vilka nätverk inom beredningen som är
fungerande och vilken form av samverkan som har genomförts under året på delregional och
regional nivå samt, över tid, vilka effekter dessa har resulterat i.
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Beredningen för utbildning och kompetens
Beskrivning
Förbundet ska biträda och stötta medlemskommunerna i regionalt och delregionalt
utvecklingsarbete. Utöver det länsgemensamma arbetet ska förbundet medverka till och samverka
kring de collegeprocesser och de prioriterade mål som är beslutade av Direktionen. Då det finns
samverkansavtal tecknade för både gymnasie-/och vuxenutbildningen ska även de intentioner
som uttrycks där, förverkligas.
Uppgift
Kansliets uppgift inom beredningen är att verkställa de uppdrag som ges politiskt till kansliet
samt förse förtroendevalda med nationell, regional och lokal information och kunskap inom
uttalade ansvarsområden. Kansliet skall närvara och stödja utvalda nätverk samt återkoppla från
dessa. Därtill ansvara för praktisk hantering av beredningsmöten, vilket inkluderar samordning,
förslag till dagordning och framtagandet av tillförlitliga underlag för som efter beredning kan
lyftas för beslut i Direktionen.
Precisering hur arbetet styrs mot de strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:
De flesta insatser som berör utbildnings-/kompetenssektorn har ett långsiktigt perspektiv på
hållbar tillväxt. Inom ramen för collegearbetet är den framtida försörjningsproblematiken det
övergripande syftet med dessa samverkansinsatser. Inom kompetensplattformsarbetet ryms
mängder av processarbeten som även de syftar till att sörja för att arbetsgivare och arbetstagare
ska matcha sina behov med varandra. De prioriterade mål som fastställts samt de riktlinjer som
anges i samverkansavtalen är alla insatser som syftar till att ge Boråsregionens aktörer bästa
möjliga förutsättningar.
Gränsöverskridande möten och samverkan:
Liksom utbildnings-/och kompetensinsatser måste ses ur ett långsiktigt perspektiv har det blivit
allt tydligare att utbildningsanordnarna även måste arbeta tvärprofessionellt med omgivande
aktörer i både Boråsregionen, över regiongränserna och internationellt. Förbundskansliet ska
bidra till att initiera, samordna och stötta aktörerna i detta arbete.
Främja innovation och nytänkande:
De processarbeten som stöds genom direktionsbeslut i samverkansavtal, medelstilldelning och
collegeprocesser kommer att främja viljan till nytänkande. Förbundskansliet ska medverka till att
Boråsregionens verksamheter tillägnar sig kunskap och erfarenheter från nationell, regional och
lokal nivå i arbetet.
Effektmål
Genom de handlings-/och tidplaner som skapas för att förverkliga direktionsbesluten i strategi
VG2020, collegeprocesserna, samverkansavtalen och kompetensplattformsarbetet, ska målen nås
för utveckling av både kvalitet och effektivitet.
Synpunkter från beredningsgruppen och dialog med nätverksgrupper ska användas i
förbundskansliets arbete med att företräda och biträda kommunerna på bästa sätt.
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Viktiga aktiviteter/delmoment
Då Direktionen fastställt vilka av målen i VG2020 som ska prioriteras under året kommer de
aktiviteter som krävs för att förverkliga dessa, att iscensättas. Flera av de processarbeten som
anges i strategin kan rymmas inom ramen för kompetensplattformsarbetet och i de
collegeprocesser som drivs i Boråsregionen.
Av de årliga insatser som fastställts utifrån gymnasiesamverkansavtalet ska förbundskansliet bidra
med sammanställningar och samordning.
Inom ramen för det regionala samverkansavtalet för vuxenutbildningen ska förbundskansliet
söka initiera ett bredare utbud av samordnad verksamhet.
Tidplan för aktiviteter
Beredningsgruppens mötestider för år 2014 är fastställda enligt direktionsbeslut. Kallelse och
samtliga handlingar skall skickas ut senast 7 dagar före mötet.
Minnesanteckning skall vara utskickad senast 14 dagar efter mötet.
Kansliet ansvarar för arkivering av alla handlingar.
Den handlingsplan som är fastställd för gymnasiesamverkan ska följas och inbegriper aktiviteter
av förbundskansliet i december 2013 samt under januari till april. VO-collegearbetet har en
handlings-/och tidplan för år 2014.
Resultat/uppföljning
Den kvalitetsutvecklingsgrupp som är sammansatt för att effektuera uppföljnings-/och
utvecklingsarbetet inom gymnasiesamverkan, kommer att följa den tidplan som fastställts för
insatserna. Beredningsgruppen kan begära informationsinhämtande gällande arbetet och
resultatet av de insatser som genomförs för att uppnå de prioriterade målen. Inom ramen för
kompetensplattformsarbetet, collegeprocesserna och vuxenutbildningsavtalet finns idag inga
mätetal att tillgå.
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Medarbetarcentrum
”Kraft till förändring”
Beskrivning
Medarbetarcentrum är en neutral resurs, som har verkat i sju år med att stödja och utveckla
medarbetare, chef och organisation i medlemskommunerna. Syftet är att arbeta hälso-främjande
och möta problem innan de blir mer omfattande. Utveckling i arbetssätt, modeller och strategier
sker fortlöpande.
Uppgift
Kärnverksamheten inom Medarbetarcentrum är alltid prioriterad, jobbmatchning, jobbväxling,
reflekterande samtal och livs- & karriärplanering.
Tilläggstjänster är t ex coachande samtal, grupputvecklingsuppdrag, ledarskapsprogram
omställningsprogram och föreläsningar.
Medarbetares och chefers individuella utveckling, möjlighet till frivillig personalrörlighet internt
eller externt samt frågor som rör kompetens och utveckling. Uppgiften är också att stödja
förändringsarbete i arbetsgrupper för ökad trivsel och prestation. Det unika samarbetet bidrar till
ökad hälsa, god arbetsgivarepolitik och attraktiva arbetsplatser vilket skapar goodwill.
En väl fungerande verksamhetsuppföljning inom alla områden skall garantera kvalitet av det som
levereras.
Precisering hur arbetet styrs mot de strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:
Kärnverksamheten inom Medarbetarcentrum är alltid prioriterad, jobbmatchning, jobbväxling,
reflekterande samtal och livs- & karriärplanering.
Tilläggstjänster är t ex coachande samtal, grupputvecklingsuppdrag, ledarskapsprogram
omställningsprogram och föreläsningar.
För att stärka samverkan inom Boråsregionen och Medarbetarcentrum ytterligare är målet att
vårda befintliga och rekrytera fler medlemskommuner.
Gränsöverskridande möten och samverkan:
Styrgruppen för Medarbetarcentrum består av medlemskommunernas personalchefer och politisk
knytning är presidiet i Sjuhärads kommunalförbund.
Verksamheten har en facklig referensgrupp för information och dialog.
Regelbunden dialog med kommunernas personalspecialister kring utbud och efterfrågan.
Omvärldsbevakning genom deltagande i flera nätverk som Riksringen - intressenätverk för arbetsgivarringar runt om i Sverige, CAV- nätverk inom Högskolan Borås.
Främja innovation och nytänkande:
Utveckling av verksamheten utifrån strategisk dialog med medlemskommunerna och andra
möjliga kommuner.
Ett regionalt ledarskaps- och medarbetarskapsutvecklingsprogram kommer att erbjudas som ett
alternativ eller som ett komplement till annan chefsutbildning.
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Effektmål
Information och utbildning i personalekonomiskt uträkningsprogram, PEUP.
Dialogträffar med kommunernas personalenheter kring utveckling, utbud och behov.
Aktivt marknadsföra jobbväxling och jobbmatchning efter behov och önskemål.
Koordination av Tranemo Arbetsgivarring och sprida kunskap om modellen.
Genomföra ledarskapsprogram.
Viktiga aktiviteter/delmoment
Strategisk inriktning:
Hundra procents tillgänglighet.
Implementera Medarbetarcentrums utbildningsprogram.
Marknadsföra hur Medarbetarcentrums tjänster kan utnyttjas på ett lönsamt sätt.
Sprida kännedom om nya PEUP funktionen (personalekonomiskt uträkningsprogram) och dessa
användningsområden.
Ytterligare etablera ledarskapsprogram och grupputvecklingsinsatser - GDQ (Group
Development Questionaire), ledarskapsrapport baserad på enkäter, ledarskapsbokslut och
coachning.
Verka för ökad samverkan, rekrytera ytterligare medlemskommuner.
Tillföra kunskap och erfarenhetsutbyte genom omvärldsbevakning och nätverk.
Undersöka möjligheterna till att aktivt bidra till regionens utveckling enligt dokument VG 2020.
Tidplan för aktiviteter
Marknadsföring av verksamheten kontinuerligt.
Genomföra ledarskapsprogram med start i april.
Dialogmöten/workshops med personalenheter andra halvåret.
Hur mäta för att visa på lyckat resultat
Följa upp aktiviteter och redovisa statistik.
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NAVET science center
Vision
NAVET skall vara med och utveckla Sjuhäradsbygden till en attraktiv och konkurrenskraftig
region med hög utbildningsnivå samt en befolkning med stort intresse för teknik, naturvetenskap
och matematik
Verksamhetsidé
Genom interaktiva utställningar och spännande pedagogik skall NAVET ge kunskaper och skapa
intresse för naturvetenskap, teknik och matematik.
Verksamhet 2014
Under 2014 stärker NAVET sin roll som mötesplats inom teknik, naturvetenskap, matematik och
hållbar utveckling, såväl lokalt, regionalt som nationellt. NAVET deltar i arbetet att skapa ett gott
klimat för kreativitet och entreprenörskap genom att ta fram utvecklande och entreprenöriella
arbetssätt. NAVET är en självklar utvecklare av utbildningssystemet . När nu Navet blir en del i
det kreativa området Simonland ges goda förutsättningar att engagera även många utanför
utbildningssystemet.
Navet- kompetensutveckling
Entreprenörskap
Utvecklingen i vårt samhälle och vår värld går fort och nya utmaningarna kräver stora satsningar.
Navet startade 2010 med att stärka sin kompetens inom området entreprenöriellt lärande. Först
med ett EU -projekt STEPS där NAVET blev process-ledare i Sjuhärad och där 350 pedagoger
från 20 skolor i Sjuhärad deltog. 2013 fortsatte NAVET med ett entreprenöriellt
utbildningsprogram för Borås stadsdel Väster och fem skolor i Ulricehamn, Borås och Marks
kommun.
Under 2014 fortsätter satsningarna med det entreprenöriella lärandet i fler kommuner och ett nytt
EU-finansierat projekt startar om ansökan beviljas. Det är ett utbildningsupplägg för
grundskolan om hur man kan arbeta entreprenöriellt och framgångsrikt med elever i behov av
särskilt stöd samt med utåtagerande elever.
Hållbar utveckling
Sedan 2009 har NAVET utbildat ca 4000 personer från många olika förvaltningar och företag. Vi
har bjudit på tankeväckande föreställning/föreläsning/work shop om vår planets framtid och
bidragit till att få många engagerade människor som vill vara med och skapa långsiktiga hållbara
lösningar. Under 2014 fortsätter arbetet med att utveckla och utföra dessa utbildningar.
Förskole-satsning
Utbildningarna i Naturvetenskap och teknik för förskolelärare som påbörjades 2010 fortsätter i
minst fyra kommuner under 2014
Nyskapande projekt
Helt i linje med Navets ständigt utvecklande verksamhet fortsätter arbetet med 3D projektet som
vi gick in i hösten 2013. 3D – projektet är ett internationellt arbete med bas i Comenius
partnerskap, EU, tillsammans med 4 andra länder. Projektet syftar till att göra riktigt modern
teknik i form av 3D skrivare tillgängligt i undervisningen och att integrera den i begripliga
sammanhang för barn, ungdomar och pedagoger.
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Högskolekurser
NAVET har sedan 2010 genomfört många kurser för studenter främst från Högskolan Borås.
Alla studerande på pedagogiska institutionen får undervisning på Navet minst två gånger per
läsår. NAVET är också engagerad som utbildare i lärarlyftskurser.
Navet - pedagogiskt material
Entreprenöriellt undervisningsmaterial
Våga vilja välja, ett utbildningsmaterial för åk 1 till 6 som har ett ämnesövergripande perspektiv
på naturvetenskap och teknik utvecklades av NAVET under 2013. Insatsen finansierades av
Skolverket. Under 2014 skall materialet vidareutvecklas och göras tillgängligt på nätet.
Böcker skrivna av NAVET
Under flera år har Navet skördat framgångar med sagoböcker och övrigt undervisningsmaterial
om kemidraken Berta och hennes äventyr i kemins underbara värld. Under resans gång har de
framkommit önskemål från pedagoger verksamma i förskolan om att skapa ett material även för
de allra yngsta barnen (1-3 år) om Berta och kemi som stämmer överens målen för
naturvetenskap i Lpfö 2010. Under 2014 kommer en sagobok om kemi anpassad för 1-3
åringarna att arbetas fram.
2014 ger NAVET också ut en fysikbok för de yngsta.
Navet – huset
Ett Nytt Biologiskt museum
NAVET har ansvarat för Borås Biologiska museum men när lokalerna skulle användas av
Bäckängskolan fick samlingarna packas ner i väntan på beslut. Möjligheter finns att NAVET
bygger ett modernt biologiskt ”museum” byggs under förutsättningar att finasieringen löses.
Ny utställning med teman om människan
Under 2014 tas minst tre nya männiksoteman fram, bland annat med ett tema om hjärnan som
skapas tillsammans med ett viten senter i Norge. Ett sex och samlevnadstema utvecklas
tillsammans med RFSL och erbjuds elever i åk 9 samt gymnasiet
Teknikverkstad
NAVET har under två år genomfört ett tekniktema tillsammans med företagen Ericsson,
SPEED, Parker och Volvo bussar. NAVET har identifierat ett behov av en teknikverkstad och
den planeras att byggas under 2014 i samarbete med ovan angivna företag.
Kuben
Vid den seanste ombyggnationen byggdes Kuben, en eventhall. Det gjordes utifrån den stora
efterfrågan på originella, kreativa loakler som NAVET upplevt de senaste åren. Under 2013 har
lokalen använts av många olika företag och oragnisationer och inte minst i NAVETs egna
verksamhet. Under 2014 ska användningen av Kuben utvecklas.

Resultatmål 2014
• Minst 30 000 elever på teman
• Minst 20 000 besökare på helger och lov
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Minst 3 000 elever på teman i Matematikpalatset
Minst 3 000 elever på temabesök i utställningen Hållbara val
Minst 800 elever på brandtema
Minst 800 gymnasielever på ANT- teman
Minst 500 pedagoger på föräldramötespedagogikkurser
Minst en extren utställning visas i Kuben
Minst 15 olika evenemang i Kuben
Minst 2000 lärare utbildas inom naturvetenskap och teknik
Minst sex kvällsföreläsningar
Utbildningen Kunskap och känsla genomförs med minst 800 personer
Minst 1 000 pedagoger på kompetensutveckling i matematik
Minst 100 pedagoger i utbildningar i entreprenöriellt arbetssätt inom teknik och
naturvetenskap
• Minst 1300 förskolelärare utbildas i teknik och naturvetenskap
• Geometriutställningen skall hyras ut till minst två platser
• NAVETs vandringsutställningarna skall vara uthyrda 50 % av året
• Minst 10 arrangemang, event för grupper utanför skolsystemet genomförs
• Bok och utbildningspaket om fladdermusungen Tunda, kemidraken Bertas motsvarighet
inom fysik, produceras och erbjuds förskolor samt åk f-2.
• Navet kommer att delta i minst fem nationella och internationella forum
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Basverksamhet och tillväxtmedel år 2014

Bilaga 1

Rörelsens Intäkter/Inkomster

Summa (+)

1. Intäkter
Summa 1

18 462 412

3210 Avgift från förbundsmedlemmar

16 434 612

3260 Ers utförda arb o tjänster

106 116

3593 Fakturerade hyror, städ internt

310 200

3594 Fakturerade datakostn internt

64 950

3595 Fakturerade adm kostn internt

646 464

3598 Fakturerade ek.tjänst + löneadm.

176 100
44 850

3590 Övriga fakturerade kostnader
3992 Övr.soc o andra avg enl lag/av

279 120

8310 Ränteintäkter
Summa Inkomster/intäkter (1)
Rörelsens kostnader

400 000

18 462 412
Summa (-)

2. Lokalkostnader

880 800

3. Resekostnader

54 000

4. Tjänsteköp

322 500

5. Personalkostnader

6 844 624

6. Summa övriga kostnader

1 300 488

Summa kostnader (2-6)

9 402 412

5011 Lokalhyra
5014 Parkeringsplats hyreskostnad
5020 Elektricitet
5061 Städkostnader
5191 Fastighetsskatt
5210 Hyra maskiner andra tekn. Anlägg
5410 Inredning/Förbrukningsinv.
5420 Programvara
5430 Personaldatorer mm
5440 Telefoner
5460 Förbrukningsmaterial
5611 Drivmedel
5612 Personalbilar försäkr. Skatt
5613 Personalbilar reparationer
5615 Personalbilar, leasing
5616 Trängselskatt
5619 Personalbilar, övrigt
5800 Resor m buss, tåg, flyg
5820 Hyrbilskostnader
5830 Hotellkostnader
5890 Övr resekostnader
5900 Reklam o annan information
5930 Reklam/trycksaker
6071 Uppvaktning, minnesgåvor t övr.
6075 Förtäring
6077 Konferenskostnader egna projekt
6110 Kontorsmaterial
6150 Tryckning och bindning
6212 Telekommunikation
6230 Datakommunikation

845 000
16 800
12 000
72 500
7 000
55 000
5 000
52 000
20 000
10 000
33 000
38 000
15 000
5 000
102 000
1 000
14 000
50 000
2 000
30 000
2 000
10 000
50 000
15 000
40 000
110 000
20 000
2 000
20 000
100 000
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6250 Porto
6310 Företagsförsäkringar
6370 Kostnader bevakning larm
6530 Redovisningstjänster
6560 Avgift Västkom
6570 Bankkostnader
6590 Tjänsteköp (inkl konsulter)
6970 Böcker och tidningar
6990 Övriga avgifter
7020 Löner t tjänstemän (AB-avtal)
7321 Resetillägg beskattad del
7322 Traktamenten obeskattad del
7331 Bilersättning beskattad del
7332 Bilersättning obesk del
7390 Egna utlägg
7510 Arbetsgivaravgifter
7610 Kurs- och konferensavg
7611 Utbildning personal
7621 Frisk- & företagshälsovård
7690 Rekryteringskostnader
7699 Uppvaktn. Minnesgåvor t personal
Summa (konton)

5 000
12 000
6 000
70 000
423 988
1 500
180 000
10 000
5 000
5 029 700
5 000
10 000
10 000
25 000
10 000
1 574 924
80 000
50 000
100 000
30 000
10 000
9 402 412

7460 Pensionskostnader

500 000

2903 Pensionsskuld ind. valet

500 000

7571 Personalförsäkringar fora

30 000

7572 Personalförsäkringar kfa

10 000

7575 Personalförsäkringar övriga

20 000

XXXX Bidrag till projekt, tillväxt, miljö, kultur

8 000 000

Summa

9 060 000

Summa

18 462 412
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Bilaga 2
MEDARBETARCENTRUM 2014

Summa (+)

Rörelsens Intäkter/Inkomster
1. Intäkter

0

Summa 1

0
2 092 000

3213 Finansiering Medarbetarcentrum (1)
3260 Ers utförda arb o tjänster (1)

491 000

Kursverksamhet

345 000

Summa Inkomster/intäkter (1)

2 928 000

Rörelsens kostnader

Summa (-)

2. Lokalkostnader + städ

99 000

3. Resekostnader

32 000

4.Tjänsteköp

133 000

5. Personalkostnader

241 000

6. Summa övriga kostnader

254 000

Summa kostnader (2-6)

2 928 000

5010 Lokalhyra + städ (2)

99

5415 Kontorsmaskiner (6)

0

5420 Programvara (6)

0

5430 Personaldatorer mm (6)

0

5440 Telefoner (6)

5

5800 Resor m buss, tåg, flyg (3)

20

5830 Hotellkostnader (3)

7

5890 Övr resekostnader (3)

5

5930 Reklam/trycksaker (6)

5

6075 Förtäring (6)

5

6110 Kontorsmaterial (6)

2

6210 Telekommunikation (6)

0

6230 Datakommunikation (6)
6520 Ekonomitjänst och lönehantering(4)

56

6590 Tjänsteköp, it support databas, fördelningsnyckel

77

6970 Böcker och tidningar (6)

1

7021 Löner t tjänstemän (AB-avtal) (5)

1 806

7321 Resetillägg beskattad del (5)

1

7322 Traktamenten obeskattad del (5)

5

7331 Bilersättning beskattad del (5)

10

7332 Bilersättning obesk del (5)

20

7390 Egna utlägg (5)

2

7510 Arbetsgivaravgifter (5)

566

7611 Kurs- och konferensavg (6)

40

7621 Frisk- & hälsovård

6

7590 Övr. soc och andra avgifter

0

7519 Semesterskuld

30

7530 Löneskatt 7460 Pensionskostnader
Summa (konton)

139
2 928 000
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Konto

5010
5800, 5820, 5830, 5890
6520, 6530, 6590
70XX, 72XX, 73XX, 7510
Övriga konton

Bilaga 3

NAVET 2014
INTÄKTER

Budget 2013

Budget 2014

Driftsbidrag kommuner
VGR (verksamhetsstöd)
Permanent verksamhetsstöd Skolverket
Högskolan Borås
Biologiska - Naturskolan
Mediapoolen

5835000
1300000
2450000
500000
375000
150000

5 715 000
1 950 000
2 560 000
500 000
375 000
150 000

Entre och butik

1400000

1 000 000

Projekt o tjänster
Kuben - event - konferenser
Kompetensutveckling utbildingssektorn
Kompetensutveckling övriga - 3260
Fsg läromedel
Vandring, interakt spel, Berta pren
Projekt
Övriga poster
Eu-projekt
Summa projekt o tjänster

800 000
1 400 000
500 000
500 000
500 000
600 000
500 000
150 000

800 000
1 000 000
500 000
400 000
500 000
500 000
600 000
100 000

S:a intäkter
KOSTNADER

16 960 000

Löner
Semesterlöneskuld
AGA (arb giv avg) 30%
Pensionskostn. 4,5% Electum
Löneskatt 24,26%
Ej budgeterad pensionskostn
Ej budgeterad löneskatt 24,26%
Rips ränta
Kpa + Fora (1,64+0,37%)
Personalkostnader
Kompetensutvekling
Friskvård
Arbetskläder
Resor
Summa personalkostnader

16 650 000

-7 350 000
-50 000
-2 180 000
-328 000
-79 000
-200 000
-50 000

-7 400 000
-50 000
-2 220 000
-333 000
-79 000
-200 000
-50 000

-27 000

-27 000

-50 000
-110 000
-5 000
-35 000
-400 000

20

Projekt
Material
Föreläsare
Summa projekt

-210 000
-234 000
-250 000

Underhåll (drift verksamhet)
Transporter/bilen
Lokalkostnader Hyra
El, städ, larm, förs

-200 000

-100 000
-60 000

-3 300 000
-760 000

-3 320 000
-650 000

Administration/kontor
Material
Inköpta tjänster
Summa administrationskostnader

-300 000

Konsulter
Värdskap omkostnader

-200 000
-150 000

-150 000
-250 000

Data/Tele inkl datatjänster
Infobanken
Butiken
Marknadsföring
Hyra UBN (Nat.skolan)
Avskrivningar/ränta projekt 2013

-200 000
-50 000
-350 000
-300 000
-50 000
-220 000

-150 000
-50 000
-100 000
-250 000
-50 000
-227 000

-16 994 000

-16 650 000

-160 000
-130 000

S:a kostnader

Resultat

-

21

34 000

-

Kc3

BESLUTSFÖRSLAG

Rapport granskning av intern kontroll 2013 för Stadskansliet
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Upprättad redovisning av den interna kontrollen under 2013 godkänns och läggs till handlingarna.

2014-02-06
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-02-07
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0148 007
Programområde: 1
Handläggare: Evelina Pirs, tfn 033-357129
Datum/avdelningschef: 2014-02-05/Svante Stomberg
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BESLUTSFÖRSLAG

Nämndbudget 2014 för Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Nämndbudget 2014 för Kommunstyrelsen godkänns.

2014-02-12
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0151 041
Handläggare: Evelina Pirs, tfn 35 71 29
Datum/avdelningschef: 20140207/Svante Stomberg

Programområde: 1
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1 Inledning
Resurstilldelningen är fördelad på två kommunbidrag, det första Stadskansliet avser Kommunstyrelsens
egentliga verksamhet. Det andra kommunbidraget avser kommungemensamma verksamheter, som inte
har något direkt samband med Kommunstyrelsens egen verksamhet men som ändå ansvarsmässigt
budgeteras här.
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2 Omvärldsanalys
Verksamheten ska utgå från medborgarnas/brukarnas/kundernas perspektiv och vara till nytta för
dessa. Hög kvalitet på utförda tjänster är viktigt, samtidigt som kraven och förväntningarna på vilka
tjänster som kommunen ska tillhandahålla ökar. Kommunen kommer att möta nya generationer som
har andra krav på service, tillgänglighet och inflytande än vad tidigare generationer haft. Det kan handla
om att utveckla IT-stöd i olika former men också utveckla budgetarbetet tex ”medborgarbudget”.
För att kunna möta de ökade krav som ställs blir det allt viktigare för kommunen att ta reda på
medborgares och brukares uppfattning om kvaliteten på de tjänster som erbjuds. Olika former av
brukar och medborgarundersökningar, är medel för att ta reda på deras uppfattning och en viktig del i
att utveckla och förbättra verksamheten.
Industriinvesteringar är en mycket viktig del av tillväxtarbetet, vi fokuserar på att dels ta fram mer
industrimark och dels utbilda vår personal i bemötande och professionell myndighetsutövning. Detta
sker bla genom arbetet inom INSIKT. Villkoren för företagen har ändrats mot allt snabbare service och
leveranser, på samma sätt ställs krav på kommunen som service och myndighetsutövare att möta
företagens behov. För att ytterligare öka vår professionalitet har en process inletts att bilda Business
Region Borås, BRB, där kommunerna i Sjuhärad samarbetar i mottagarservice av nya investeringar,
gemensam översiktsplan för industrimark, gemensam information och marknadsföring.
Befolkning
Borås Stad fortsätter att öka i jämn och stadig takt. Det är Kommunstyrelsens uppfattning att arbetet
för en stabil befolkningsökning i Borås lyckats. Det finns inget som idag talar för en försämring då
underliggande tillväxtfaktorer såsom t ex arbete, bostäder, högskola, kommunikation och attraktivitet
bearbetas kontinuerligt.
Bostadsmarknaden
Bra bostäder i attraktiva lägen är en konkurrensfaktor för kommuner i jakten på fler invånare och ökat
skatteunderlag. Borås Stad samverkar med byggherrar för att tillskapa bra förutsättningar för ökat
boende i kommunen.
Det är fortsatt bostadsbrist i Borås. Framförallt är det brist på hyresrätter. Detta har inneburit
förbättrade förutsättningarna för ett ökat bostadsbyggande de senaste åren. Mycket har hänt de senaste
åren och mer kommer att byggas. Detaljplanearbete pågår för ytterligare ca 3 600 hyresrätter,
bostadsrätter och småhus. I de större tätorterna behövs fler bostäder i anslutning till service och
kommunikationer. Många äldre vill byta sin bostad till förmån för ett mindre, tillgängligare och mer
lättskött boende, ofta i den egna tätorten. Det ger förutsättningar för bättre livskvalité och de yngre
möjlighet till ett större boende med rimligare kostnader.
Ett vällokaliserat bostadsbyggande bidrar till en hållbar utveckling. I Översiktsplanen, ÖP06, ges
spelregler för bostadsbyggandet. Med en tätare bebyggelse minskas påverkan på miljön samtidigt som
redan gjorda investeringar kan utnyttjas bättre.

Förändring i budget 2014:2 jämfört med budget 2014:1
Medel har tillförts nämnden för att förstärka Ekonomistyrningsenheten, samt de förbättringsledare som
tillhört nämnden under två år har återförts till de nämnder som de tillhörde innan projektet inleddes.
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3 Kommunfullmäktiges och nämndens
indikatorer
3.1 Människor möts i Borås
Målbild
Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och
stärker självkänslan.
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall
2012

Målvärde
2013

Utfall T2
2013

Målvärde
2014

Antal genomförda medborgardialoger.
Antal gästnätter i Borås.

2
186 492

200 000

Antal genomförda medborgardialoger

Borås Stad har fastställt riktlinjer

Antal genomförda medborgardialoger.

Så når nämnden målet för indikatorn
Medborgardialog fördjupar demokration genom medborgarnas synpunkter på aktuella frågor.
Medborgardialogen är en möjlighet till inflytande även mellan valen. Medborgardialog är en bra metod
när Kommunstyrelsen behöver mer kunskap om medborgarnas värderingar, prioriteringar och åsikter i
en viss fråga. Under 2014 planerar Kommunstyrelsen att genomföra medborgardialoger.

Antal gästnätter i Borås.

Så når nämnden målet för indikatorn
Vi mäter besöksnäringen I turistekonomiska effekter, där komersiella övernattningar är en stor del av
den effekten. Bolaget och Nationen målsatte man år 2010 att fördubbla de turisteknomiska effekterna
fram till år 2020. Det skulle innebära en ökning på 8% år. För Borås del är attraktivare reseanledningar
enda sättet att nå målet. Ex ett utvecklat besöksområde inom Borås Eventområde, Textile Fashion
Center och framförallt ett ombyggt Kongresshus. Även evenemang är reseanledningar. Året 2012 och
2013 hade vi färre publika evenemang än 2011 och inplanerat 2014 med SM veckan och 2015 då vi har
O-ringen I Borås.

3.2 Företagandet växer genom samverkan
Målbild
Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi,
kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen.
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Kommunfullmäktiges indikatorer
Tillgång till mark för företagande, m2.
Borås Stads näringslivsklimat - ranking enligt Svenskt
näringsliv.

Utfall
2012

Målvärde
2013

Utfall T2
2013

Målvärde
2014

198 000

250 000

44

50

Sysselsättningsgrad (20-64 år), %.
Antal nya arbetstillfällen vid företagsetableringar, nyoch ometableringar.

78
23

200

Tillgång till mark för företagande, m2.

Så når nämnden målet för indikatorn
Kommunstyrelsen tillser att det årligen finns god tillgång på mark för företagsetablering.

Borås Stads näringslivsklimat - ranking enligt Svenskt näringsliv.

Så når nämnden målet för indikatorn
- Utbildning internt om bemötande i projektet " insikt"
- framtagning av ny industrimark
- "En dörr in" - arbete
- Genomförande av Business Region Borås

Sysselsättningsgrad (20-64 år), %.

Så når nämnden målet för indikatorn
- Uppmuntra företag till nyanställningar
- Aktiv bearbetning av företag för etablering i Borås
- Stimulera nyföretagande
- Deltagande i arbetsmarknadsprojekt

Antal nya arbetstillfällen vid företagsetableringar, ny- och ometableringar.

Så når nämnden målet för indikatorn
- Ta väl hand om förfrågningar och sälja in Borås
- Aktiv bearbetning av företag och investerare för att få etableringar till Borås

3.3 Livskraftig stadskärna
Målbild
En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av
boende, handel och upplevelser.
Kommunfullmäktiges indikatorer
Antal nya bostäder i detaljplan i stadskärnan.
Förtätning av stadskärnan, antal nyinflyttade till
Kommunstyrelsen, Budget facknämnder 2014:2

Utfall
2012

Målvärde
2013

Utfall T2
2013

Målvärde
2014

35

100

137

200
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Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall
2012

Målvärde
2013

Utfall T2
2013

Målvärde
2014

centrum.
Andel hyresrätter vid markanvisning för bostäder, %.
Handelsindex – attraktiv handel.

35

33

106

108

Antal nya bostäder i detaljplan i stadskärnan.

Så når nämnden målet för indikatorn
Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden planuppdrag att ta fram detaljplaner för att uppfylla
målet samt entusiasmera och tillsammans med fastighetsägarna utveckla stadskärnan.

Förtätning av stadskärnan, antal nyinflyttade till centrum.

Så når nämnden målet för indikatorn
Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden planuppdrag att ta fram detaljplaner för att uppfylla
målet samt entusiasmera och tillsammans med fastighetsägarna utveckla stadskärnan.

Andel hyresrätter vid markanvisning för bostäder, %.

Så når nämnden målet för indikatorn
Genom beslut om markanvisning

Handelsindex – attraktiv handel.

Så når nämnden målet för indikatorn
- Handelsutredning
- Nytt handelsområde Viared Östra
- Handelsråd för nyetableringar
- Aktivt deltagande i Citys etableringsgrupp
- Satsning på e-handeln

3.4 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande
Målbild
Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd.
Kommunfullmäktiges indikatorer
Antal föreningar från landsbygden som sökt och fått
bidrag för Lokal utveckling.
Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband
om minst 100Mbit/s, %.
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Utfall
2012

Målvärde
2013

Utfall T2
2013

Målvärde
2014

44

50

40,1

47
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Antal föreningar från landsbygden som sökt och fått bidrag för Lokal utveckling.

Så når nämnden målet för indikatorn
Informera om bidraget och dess orsak och önskan till resultat

3.5 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer
Målbild
Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, minskar
belastningen på miljön.
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall
2012

Kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv och
kollektivtrafikresandet ska öka varje år, ökning/år i %.

Målvärde
2013

Utfall T2
2013

Målvärde
2014

5,2

4

Kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv och kollektivtrafikresandet ska öka varje år,
ökning/år i %.

Så når nämnden målet för indikatorn
Kommunen vidtar åtgärder för hållbara transporter och uppmuntrar till ett hållbart resande genom
mobility management.
Mobility Management (MM) är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka
bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden

3.6 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
Målbild
En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får
en hälsosam och god miljö.
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall
2012

Antal arbetsplatser inom Borås Stad som serverar
Fairtrade-märkta produkter.

Målvärde
2013

1

Utfall T2
2013

Målvärde
2014

1

1

3.7 Ekonomi och egen organisation
Kommunfullmäktiges indikatorer
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.
Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %.
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Utfall
2012

Målvärde
2013

Utfall T2
2013

Målvärde
2014

1,3

2

1,9

2

0

0

0

0

53,2

52

54,7
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Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

Så når nämnden målet för indikatorn
Det är sannolikt att målet för 2013 kan uppnås. På en sådan liten förvaltning som Stadskansliet utgör,
påverkar dock enskilda sjukfall statistiken i stor utsträckning, speciellt då sjukfrånvaron är så låg som
den är från början i det här fallet. Könsuppdelad statistik visar att kvinnor på Stadskansliet har högre
sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid under periden 120701-130630. Kvinnornas sjukfrånvaro är 2,6 %
jämfört med männens frånvaro som uppgår till 0,6 % av ordinarie arbetstid. En viss del dold
sjukfrånvaro döljer sig också i statistiken, eftersom flexledighet tillåts vid sjukdom på förvaltningen. I
statistiska sammanhang brukar man räkna med att en normal sjukfrånvaro uppgår till mellan 2-4 % av
totalt arbetad tid. Det är därför inte aktuellt att revidera målet gällande andel frånvaro av ordinarie
arbetstid i det längre perspektivet.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

Så når nämnden målet för indikatorn
Det finns ingen anledning för Stadskansliet att använda timavlönad personal, varför de framtida målen
torde vara rimliga att uppnå

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %.

Så når nämnden målet för indikatorn
Under 2012 var det 41 personer som inte hade någon registrerad sjukfrånvaro, 54,67% (19 kvinnor och
22 män). Procentuellt sett är skillnaden stor mellan könen. 84,62% av männen har inte haft någon
sjukfrånvaro under perioden 120101-121231. Motsvarande mått för kvinnor var 38,78%. Vid
tertialuppföljning 1 2013 kan konstateras att måttet hälsa minskat något men förvaltningen arbetar
systematiskt med hälsofrämjande arbetsmiljöarbete, varför det inte är osannolikt att andelen friska
medarbetare ökar i det längre perspektivet.
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4 Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till
nämnden
4.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget

Kommunstyrelsen har ett högt prioriterat uppdrag
att se över hur grundskolans anpassningskostnader
till förändrat elevunderlag ska hanteras framöver,
då det idag ser olika ut mellan våra
stadsdelsnämnder.

4.2 Företagandet växer genom samverkan
Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta ett
markstrategiskt program. I detta redovisas motiv
och urvalskriterier för framtida markförvärv och
försäljningar.

I arbetet med ny översiktsplan identifieras områden
för framtida utveckling av nya bebyggelse- och
rekreationsområden. Nuvarande
markägoförhållanden inom dessa studeras och
utgör underlag för beslut om fastighetsförvärv eller
markbyten. Detta arbete sker i nära samarbete med
bl a Tekniska förvaltningens Skogsavdelning.

En reviderad näringslivsstrategi tas fram under
2014.

4.3 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer
Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2014
utreda ”framtidens kollektivtrafik” och att ta ett
helhetsgrepp om den långsiktiga trafikplaneringen
som är påbörjad och infogad i en trafikstrategisk
utredning. Där ingår bland annat att utreda frågor
som gäller en yttre ring, förbifarter, parkering,
spårburen trafik och busstorgets framtida placering.

Stadskansliet arbetar aktivt med att öka dialogen
kring kollektivtrafikfrågorna och har nyligen startat
en förvaltningsövergripande Kollektivtrafikgrupp
med medverkan från bussentreprenörerna och
Västtrafik. Avsikten är bl.a. att i dialog med
Västtrafik ta fram en gemensam bild över hur
kollektivtrafiken i Borås ska utvecklas, särskilt med
avseende på de framkomlighetsproblem som finns i
de centrala delarna. Man vill också utveckla
Stadstrafikforum mellan Borås Stad och Västra
Götalandsregionen som nu ensamma är ägare till
Västtrafik, vilket har förändrat förutsättningar för
Borås att påverka kollektivtrafiken.
Stadskansliet har också i uppdrag att ta fram en
trafikstrategi. Den hanterar frågan om hur alla
trafikslag ska samsas om det allmänna utrymmet i
staden. Trafiksstrategin ska utgå från Vision 2025
och ska vara vägledande i den framtida trafikens
utveckling mot ett transportsnålt samhälle. Det är
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Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget
först i det fortsatta arbetet som konkreta frågor om
exempelvis förbifarter, parkering och busstorgets
framtida placering kan hanteras.

Under 2014 utreds och utpekas Götalandsbanans
sträckning genom kommunen. Översiktsplan med
fokus på järnvägssträckningen ska möjliggöra
exploatering av nya bostads- och
verksamhetsområden.

Arbetsgrupp med tjänstemän från berörda
förvaltningar har bildats under hösten 2012.
Arbetsgruppen kommer under 2013 tillsammans
arbeta fram Fördjupad översiktsplan för järnvägens
korridorer genom Borås (FöpJnv). Samråd sker
under hösten 2013, och planen ska antas i juni
2014. Arbetet med FöpJnv sker i nära samarbete
med processledare för del av Götalandsbanan och
därmed i nära samarbete med Trafikverkets
utredning om järnvägens sträckning genom Borås.
Processledare för del av Götalndsbanan och
projektledare för FöpJnv tar under 2013 fram en
gemensam kommunikationsplan.

Under 2014 ska förutsättningarna för att införa
skolkort till samtliga skolungdomar utredas.

4.4 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett
utredningsunderlag innehållande förutsättningar för
ledning, styrning och ekonomiska förutsättningar för
projekt Viskan.

Ledning och styrning
Det finns redan framtaget ett förslag till organisation
för projektet med en politisk ledningsgrupp (som
skulle kunna vara en utökad KB) och en styrgrupp
med chefstjänstemän som består av kommunchef,
miljöchef, samhällsplaneringschef, chefen för
ekonomistyrning och jag själv. I den hierarkiska
nivån därunder hittar vi kommunens
beställarombud. Övrig projektorganisation
(projektledare, delprojektledare och specialister)
kommer att handlas upp om projektet kommer
vidare. Naturligtvis får vi ta fram rutiner för
rapportering och information vertikalt och
horisontellt. Beslutsnivåerna är nog hyfsat
definierade men det kan behöva göras vissa
förtydliganden avseende befogenheter, särskilt för
beställarombudet.
Aktiviteter i punktform:
Miljöförvaltningen tar (med hjälp av konsult) fram ett
underlag för en bidragsansökan för steget
Förberedelser.
Kommunstyrelsen får ta del av underlaget och
beslutar om bidrag ska sökas.
Om KS beslutar att söka bidrag lämnas ansökan in
till Länsstyrelsen.
Under våren 2013 får vi ta del av Länsstyrelsens
ansvarsutredning. Kostnadsfördelningen klargörs.
Förhoppningsvis nås enighet.
KS kan behöva ta ställning till om man accepterar
kostnadsfördelningen mellan stat och kommun.
Om vi är överens om kostnadsfördelning och om
staten beviljar bidrag ska vi handla upp konsulter
(projektledare m.fl.)
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Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget
Med hjälp av upphandlade projektledare,
delprojektledare och specialister ta vi fram underlag
för tillståndsansökan, projektering m.m.
Kommunstyrelsen får ta del av underlaget och
beslutar om projektets fortsättning.
Om KS vill gå vidare söks erforderliga tillstånd och
bidrag söks för att kunna utföra en sanering.
Om tillstånd erhålls och om bidrag beviljas
upphandlas själva saneringsarbetena
(entreprenader, transporter, deponi, miljökontroll
m.m.)
Sanering utförs under 3-4 år.
Preliminär tidsplan
Punkterna 1-6 ovan bör klaras av 2013. Punkt 7
kan påbörjas 2013 och bli klar i början av 2014.
Punkterna 8 och 9 kan bli aktuella våren 2014.
Därefter får vi vänta på att tillstånd erhålls och att
bidragsansökan beviljas. Punkt 10 kan utföras i
slutet av 2014 eller i början av 2015. Sanering kan
förhoppningsvis påbörjas under 2015. Det kan
uppstå förseningar i något steg - särskilt när frågor
ska avgöras av Naturvårdsverket eller av Mark- och
miljödomstol.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna de
insatser som krävs för att hållbarhetscertifiera
stadsdelen Norrby.

4.5 Ekonomi och egen organisation
Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget

Heltidstjänster införs för i princip alla, med möjlighet
till tjänstledighet för den som vill fortsätta jobba
deltid. Målet är att delade turer inte ska förekomma.

Förhandlingschefen på Personal och Förhandling
har tagit fram ett förslag till genomförande, som
kommer att tas upp för beslut under våren.

I arbetet med utveckling av budget, årsredovisning
samt vision Borås 2025 får Kommunstyrelsen i
uppdrag att utreda möjligheten att inrätta ett
hållbarhetsbokslut.
Jämställdhetsintegrerad budget, det vill säga att
resursfördelningen mellan kvinnor och män
synliggörs, införs under året.
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5 Nämndens förbättrings- och
förändringsområden
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6 Nämndens verksamhet 1
6.1 Stadskansliet
6.2 Ekonomiskt sammandrag
Budget 2013

Prognos
2013

Budget
2014:1

Budget
2014:2

Förändring

55 247

55 247

55 231

55 231

0

-116 847

-116 847

-118 131

-116 081

2 050

Nettokostnader

-61 600

-61 600

-62 900

-60 850

2 050

Kommunbidrag

61 600

61 600

62 900

60 850

-2 050

0

0

0

0

0

5 000

5 000

5 000

5 000

0

-131 000

-131 000

-87 600

-87 600

0

Tkr
Intäkter
Kostnader
Buffert

Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

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

6.4 Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget för 2014 blir 60,85 mnkr, vilket är en minskning med 0,75 mnkr. Utöver årlig
uppräkning, ligger det i denna summa kompensation med 0,8 mnkr avseende ny tjänst på
Ekonomistyrningsenheten samt tillbakaföring av medel för förbättringsledarna på 2,85 mnkr till
stadsdelsnämnderna, Arbetslivsnämnden och Sociala omsorgsnämnden. Flera av de uppdrag som ges
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verksamheten ligger i budgetskedet helt eller delvis finansierade genom centralt avsatta medel som
senare kommer att fördelas till de verksamheter de berör. Exempel på denna typ av projekt under
Kommunstyrelsen är "Stöd till Lokal utveckling" där det är avsatt 2,0 mnkr.

6.5 Verksamhet 2014
Budget 2013

Prognos
2013

Budget
2014:1

Budget
2014:2

Förändring

1 675

1 675

1 699

1 699

0

Kostnad

-60 644

-60 644

-61 921

-59 871

2 050

Nettokostnad

-58 969

-58 969

-60 222

-58 172

2 050

1 600

1 600

1 000

1 000

0

-10 782

-10 782

-9 889

-9 889

0

-9 182

-9 182

-8 889

-8 889

0

310

310

320

320

0

Kostnad

-3 446

-3 446

-3 554

-3 554

0

Nettokostnad

-3 136

-3 136

-3 234

-3 234

0

15 297

15 297

15 462

15 462

0

-15 587

-15 587

-15 754

-15 754

0

-290

-290

-292

-292

0

Kostnad

-55

-55

-56

-56

0

Nettokostnad

-55

-55

-56

-56

0

Kostnad

-9 837

-9 837

-10 723

-10 723

0

Nettokostnad

-9 837

-9 837

-10 723

-10 723

0

20 500

20 500

20 500

20 500

0

-11 000

-11 000

-10 950

-10 950

0

9 500

9 500

9 550

9 550

0

Kostnad

-140

-140

-140

-140

0

Nettokostnad

-140

-140

-140

-140

0

Tkr
Kommunledning
Intäkt

Information
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Administrativ service
(juridik)
Intäkt

Personaladministration
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Övrig gemensam
verksamhet
Intäkt

Nämnd- och
styrelseverksamhet
Intäkt

Markförsörjning
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Miljö- och hälsoskydd
Intäkt
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Budget 2013

Prognos
2013

Budget
2014:1

Budget
2014:2

Förändring

2 490

2 490

2 450

2 450

0

-2 716

-2 716

-2 679

-2 679

0

-226

-226

-229

-229

0

1 900

1 900

2 840

2 840

0

-200

-200

-1 020

-1 020

0

1 700

1 700

1 820

1 820

0

Intäkt

11 475

11 475

11 975

11 975

0

Kostnad

-1 140

-1 140

-1 060

-1 060

0

Nettokostnad

10 335

10 335

10 915

10 915

0

Kostnad

-1 300

-1 300

-1 400

-1 400

0

Nettokostnad

-1 300

-1 300

-1 400

-1 400

0

55 247

55 247

56 246

56 246

0

-116 847

-116 847

-119 146

-117 096

2 050

-61 600

-61 600

-62 900

-60 850

2 050

Tkr
Totalförsvar och
samhällsskydd
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Näringsliv
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Bostäder

Barnomsorg
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Grundskola
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Vård och omsorg
Intäkt

Totalt
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
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Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Förändring i budget 2014:2 jämfört med budget 2014:1

6.5.1 Kommunledning
6.5.1.1 Sekretariat
Enheten har sekreterarskap för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen och sköter diariet,
handlingar inför sammanträdena och expedierar protokoll. Enheten håller också närarkiv för
förvaltningen. Sekretariatet sköter redigering och produktion av handlingar till Kommunfullmäktige.
Kommunens författningssamling sammanställs också på Sekretariatet. Här handläggs vidare frågor
enligt lagen om vissa anslag på kommunens anslagstavla och tillstånd att använda kommunens vapen.
Tolkning och tillämpning av bestämmelser om ersättning till förtroendevalda görs också. Sekretariatet
ger det stöd som behövs för att kunna genomföra Kommunfullmäktiges, Kommunstyrelsens
sammanträden på ett formellt korrekt sätt. Därutöver ger Sekretariatet Kommunstyrelsens
förtroendevalda det administrativa stöd de behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter

6.5.1.2 Ekonomistyrning
Ekonomistyrningen fortsätter att förbättra budget, årsredovisning och andra styr och
uppföljningsprocesser. Under de senaste åren har ekonomistyrningen utvecklat sin roll. Detta har
inneburit ett arbete med att tillsammans med den politiska ledningen föra ut och få förståelse för
ekonomiska styrsignaler i organisationen. Syftet har varit att bygga en plattform med fakta och
fastställda mål för att ge förutsättningar för diskussioner på olika politiker- och tjänstemannanivåer.
Under året fortsätter arbetet med att utveckla ett system där ekonomi och verksamhetsmål kopplas
ihop.
Under 2013 har arbete med att utveckla ägarstyrningen gjorts, bland annat till följd av nya krav enligt
kommunallagen på uppsiktsplikt över bolagen. Detta arbete kommer att prioriteras även under 2014.
Kommande års stora planerade investeringar inom kommunkoncernen ställer stora krav på att
tillgången till finansiering säkras. I syfte att säkra tillgången på kapital kommer internbanken under året
skapa en längre kapitalbindning i låneportföljen. Detta görs bland annat via emissioner på det under
2013 uppstartade obligationsprogrammet. Internbanken kommer även arbeta vidare med att utveckla
den individuella marknadsmässiga prissättning mot bolagen.

6.5.1.3 Personal och förhandling
Framtiden ställer krav på kommunen att möta Boråsarnas önskan om hög kvalitet på service, ökad
valfrihet, inflytande och delaktighet samtidigt som konkurrensen om arbetskraften ökar, som en följd
av den demografiska utvecklingen. Vi står inför en åldersstrukturell förskjutning där färre människor i
arbetsför ålder bidrar till skatteintäkter i kombination med fler äldre medborgare är i behov av
skattefinansierad vård och omsorg.
Det övergripande målet för kommunens personalstrategiska arbete är att säkerställa kvaliteten i den
kommunala verksamheten. Det är genom medarbetarnas kompetens och förhållningssätt som
kvaliteten i första hand garanteras. Engagerade, professionella och lärande medarbetare är
grundförutsättningen för framtiden. Borås Stads förmåga att möta invånarnas skiftande behov beror på
organisationens skicklighet att rekrytera medarbetare med rätt kompetens och att sedan behålla och
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utveckla dem för framtidens krav. När konkurrensen på arbetsmarknaden ökar måste vi bli bättre på att
kommunicera vårt arbetsgivarvarumärke och marknadsföra det som vi som arbetsgivare kan erbjuda en möjlighet till personlig utveckling i en positiv arbetsmiljö där medarbetarna kan bedriva
verksamheten på ett effektivt, professionellt och engagerat sätt.
Ett systematiskt förbättringsarbete är centralt för vår verksamhetsutveckling. Vårt arbete med ständiga
förbättringar avgör vår förmåga att möta omvärldens förändringar med ökande krav från brukare,
kunder och medborgare samt bidrar till god resurshushållning och kostnadseffektivitet. Ett lyckat
förbättringsarbete är en god investering eftersom vi kan bedriva verksamheterna mer effektivt, minska
kvalitetsbrister och frigöra tid. För Borås Stad som arbetsgivare handlar det systematiska
förbättringsarbetet om att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv där varje medarbetare kan växa
och utvecklas. Varje medarbetare är en resurs med förmåga att se förbättringspotential i det dagliga
arbetet. Att arbeta med ständiga förbättringar bidrar till utveckling för varje medarbetare till nytta för
dem vi är till för!
För att klara vårt framtida rekryteringsbehov behövs en hel del strategiska åtgärder för att ytterligare
öka vår attraktivitet. Frågor som berör organisation, ledarskap, flexibla arbetstider, minskning av
andelen deltidsanställda, alternativa ersättningssystem, karriärmöjligheter och kompetensutveckling är
några områden som ständigt behöver utvecklas. En annan viktig del i det strategiska arbetet är
marknadsföringen av Borås Stad som arbetsgivare på olika arenor som t.ex. via platsannonser,
rekryteringsmässor på universitet, högskolor och gymnasier. Vidare handlar det om att utveckla
samarbetet med olika utbildningsinstitut, företag m.fl. Till grund för det strategiska arbetet finns det
personalpolitiska programmet.
Borås Stad arbetar aktivt för ökad jämställdhet och mångfald. Mångfald i form av olikheter i
kompetens, erfarenhet, bakgrund och andra personliga förutsättningar är en styrka som kommunen
aktivt ska ta tillvara. Ett aktivt mångfalds-, jämställdhets- och 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. Arbetet med att
främja lika rättigheter och möjligheter i Borås Stad utgår från strategierna främja hälsa, förebygga och
förhindra ohälsa och olycksfall, rehabilitera för återgång i arbete samt förhindra att någon utsätts för
diskriminering, trakasserier, kränkningar eller repressalier. Målet är att varje medarbetare ska vilja och
kunna vara kvar i arbete till normal pensionsålder.
Borås Stad arbetar målmedvetet för att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö eftersom en god
arbetsmiljö bidrar till organisationens förmåga att rekrytera, behålla och motivera rätt medarbetare.
Arbetet med att öka hälsan och minska sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare måste ha fortsatt
hög prioritet genom att intensifiera arbetet med rehabilitering, utveckla företagshälsovården och lyfta
fram goda exempel på hälsofrämjande arbete. En viktig del i arbetet med att minska sjukskrivningarna i
kommunen är att satsa på hälsofrämjande åtgärder. En av åtgärderna är att ge stöd till
personalföreningarnas arbete med olika friskvårdsinsatser för kommunens anställda. Dessutom sker en
fortsatt satsning på att motverka ohälsa genom projektet Medarbetarcentrum som drivs i Sjuhärads
kommunalförbunds regi. Ett projekt pågår även för att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering
inom kommunens verksamheter.
Förhandling svarar under Kommunstyrelsens Förhandlingsdelegation för övergripande
lönebildningsfrågor, beslut i enskilda lönesättningar, styrning och samordning av kommunens centrala
löne- och förhandlingsverksamhet, tolkning av lagar och avtal samt lokala tviste- och
arbetsrättsförhandlingar. Verksamheten skall även stödja förvaltningarnas PA-arbete i t ex LAS,
statistik, rehabilitering, rekrytering mm. Utvecklingen av löneöversynsmodellen chef-medarbetare
fortsätter. En årlig lönekartläggning görs och tillsammans med förvaltningschefer arbetas det med
lönestrukturer och löneökningsbehov. Fortsatt arbete med att ge blivande pensionärer så bra
information som möjligt så de kan känna trygghet i att de får rätt. Införandet av ”heltid till alla”
kommer troligtvis att ställa krav på utökat bemannings- / datastöd.
Borås kommun har åtta landsbygdsområden som räknas som bredbandsbristområden (Tärby, Komlösa,
Avelstomten, Tämta, Björkhult, Seglora, Hulu och Ljusthult). Kommunstyrelsen har beslutat uppdra åt
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Stadskansliet att ta fram en ny IT-infrastrukturplan, ansöka om tillgängliga bidrag samt att upphandla
bredband för att täcka befintliga bredbandsbrister inom kommunen.
Borås Stad har en föråldrad och instabil IT-plattform. Kommunfullmäktige har beslutat uppdra åt
Kommunstyrelsen och Stadskansliet att upphandla och införa en ny IT-plattform, för att komma till
rätta med de driftstörningar som finns i dagens plattform.
Ttjänsteförvaltningsmodellen för IT har tagits fram för att fånga verksamheternas behov och nyttjande
av IT-stöd, klara ut ansvarsavgränsningar och för att vara ett stöd för verksamhet och IT, vid
förvaltning och utveckling av IT-stödet. Stadskansliet har fått i uppdrag förvalta modellen och att stödja
verksamheten, vid införandet av Förvaltningsmodellen.
Inom ramen för Tjänsteförvaltningsmodellen har Stadskansliet fått rollen som Tjänsteägare och
Tjänsteförvaltare av "Arbetsplatstjänsten". Inom denna finns alla de komponenter som behövs för att
ge användaren det dagliga IT-stödet. Stadskansliet kommer i sina roller som Tjänsteägare och
Tjänsteförvaltare, att ha ansvar för arbetsplatstjänstens innehåll och utveckling. Driften av
arbetsplatstjänsten sköts av Dataservice på Servicekontoret.

6.5.1.4 Näringsliv
Näringslivsenheten är Borås Stads strategiska resurs för tillväxt, näringslivsutveckling och internationell
samordning.
Inför 2014 fortsätter arbetet med att skapa tillväxt i staden, främst genom följande prioriterade
områden.
Inom området etablering fokuserar vi under året på att serva det stora antalet intressenter som vill om
eller nyetablera sig i Borås, här är de nya industriområdena Viared Norra, Västra och Nordskogen en
förutsättning för framgångsrikt arbete. Fokus kommer att vara på områdena Viared Norra och Viared
Västra som beräknas kunna få flera etableringar på plats under året. Internationella kontakter sker dels
genom olika delegationsbesök, dels genom riktade insatser inom projektet ”The Reliable deal” och dels
genom nysatsningen som görs inom ramen för BRB.
Inom området upplevelseindustri fortsätter arbetet med att bygga Borås varumärke som kreativ Mode
och Textilstad. Textile and Fashion Center, respektive MarketPlace Borås är två viktiga redskap likväl
som att tillsammans med BoråsBorås TME AB verka för att flera möten inom området lokaliseras till
Borås. Under projektnamnet ”Creative Camp” fortsätter arbetet med kreativa företag kring Textil och
Modeindustrin, i syfte att stärka, förmera och fördjupa innehållet i Textil och Modestaden.
Inom affärsdriven miljöutveckling satsare vi hårt på vårt samarbete med SP, Borås Energi och Miljö
och Högskolan kring Waste Recovery. Antalet länder som omfattas av satsningen utökas. Vi fokuserar
på att stödja, det under 2013, bildade gemensamma bolaget inom BEMAB som driver frågorna vidare
och aktivt marknadsför arbetet.
Lokal tillväxt innebär att stärka företagen på orten och säkra en robust utveckling. Detta sker genom
olika kontakter och nätverk, ge affärsrådgivning, anordna seminarier och utbildning samt samarbeta
med företagsföreningar, BoråsBorås företags ek förening såväl som driva näringslivsråd och
nätverksluncher. Projekten Förenkla helt enkelt, Enklare upphandling, Generationsväxling och
Företagsbörsen ligger inom detta område.
Business Region Borås som är ett samarbetsprojekt mellan Sjuhärads kommuner intensifieras och
drivs och samordnas genom näringslivsenheten, Borås Stad. Under året etableras en gemensam
organisation, gemensamma arbetsmetoder , mål och strategier. Arbetet intensifieras under året i syfte
att vid årsskiftet 2015 ha ett fungerande gemensamt BRB.
Internationell utveckling syftar till att dels samordna stadens internationella kontakter och
benchmarking. I området ingår också att samordna externa kontakter såväl för staden som gentemot
stadens näringsliv, där staden ofta är en viktig dörröppnare och partner för tillväxt inom näringslivet.
Kommunstyrelsen, Budget facknämnder 2014:2

20(34)

6.5.1.5 Samhällsplanering
De tydliga politiska direktiven för verksamheten är att prioritera framtagandet av översiktsplaner,
strategiska utredningar samt bidra till framtagandet av ett antal detaljplaner. Under 2014 fortsätter
arbetet med samma inriktning i prioriteringen.
Under 2014 bedrivs ett intensivt och brett förankrat arbete med den kommuntäckande översiktsplanen
Öp15. Avsikten är att den kommer på samråd innan 2015. Tillsammans med Trafikverket utreds
Götalandsbanans sträckning genom kommunen. Översiktsplan med fokus på järnvägssträckningen ska
möjliggöra exploatering av nya bostads- och verksamhetsområden. Samlad trafikstrategi, fördjupning av
översiktsplanen för området sydväst om staden samt lokal utveckling av stadsdelar, tätorter och
landsbygd är exempel på annat som pågår under året.
För att kunna bidra till marknadens efterfrågan på mark för boende, infrastruktur, företagsetableringar
samt säkra områden för natur- och friluftsliv arbetas strategiskt med kommunens markinnehav. Genom
att ta fram en strategisk markförsörjningsplan som visar var kommunen på sikt bör förvärva mark
respektive avyttra mark skapas en beredskap och anpassning av verksamheten för önskad
samhällsutveckling.
Borås Stad deltar tillsammans med övriga Boråsregionen i arbete med mål att nå Levande Landsbygd i
Sjuhärad 2014. Arbetet drivs i projekt "Leader Sjuhärad" som stöttas av EU och svenska
landsbygdsprogrammet med satsning på ekologisk, ekonomisk och social utveckling. Arbetet sker i
partnerskap mellan offentlig sektor, privat sektor och ideell sektor.

6.5.1.6 Kvalitet och utveckling
Enhetens uppdrag är att fokusera på kvalitet och utvecklingsfrågor, kopplat till visionen Borås 2025.
Detta arbete sker i samverkan med nämnder, förvaltningar, styrelser och bolag.
Enhetens verksamhet 2014 har fem huvudområden
¤ systematiskt utvecklings- och förbättringsarbete
¤ hållbar utveckling
¤ medborgarinflytande
¤ barns och ungas perspektiv
¤ valfrihetssystem

Systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete
En del i kvalitetsarbetet är systematisk uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheterna.
Arbetet sker med ett medborgar- och brukarfokus utifrån de krav som ställs på valmöjlighet,
information, dialog och inflytande.
Uppföljning av hur väl kommunen tillgodoser medborgares och brukares behov sker bland annat
genom brukar- och medborgarundersökningar som genomförs vartannat år. Kommunen gör även
egenvärdering av den service som erbjuds medborgare och brukare.
Nämnderna ansvarar för analys av resultatet samt för att genomföra förbättringsåtgärder. Nämndernas
Analys- och åtgärdsplan redovisas till Kommunstyrelsen.
Som en del i arbetet med att implementera ett gemensamt och systematiskt arbete för ständiga
förbättringar har ett flertal utbildnings- och informationsinsatser kring de grundläggande Leanprinciperna genomförts, dels för förvaltningsledningsgrupper dels i form av öppna föreläsningar och
seminarium. Två gånger per år inbjuds också chefer, att tillsammans med sina medarbetare, delta i en
sk. kick-off för att få förståelse och metoder/verktyg för att arbeta systematisk i vardagen. En viktig
uppgift för Kvalitet och utveckling är att sprida goda exempel och ”koppla samman” olika
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verksamheter med liknande behov och problematik . Detta sker t ex i nätverket för
kvalitetssamordnarna inom Borås Stad.
Från och med hösten 2013 deltar i Borås Stad i ett nationellt projekt kring ständiga förbättringar som
drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) med syfte att ”ta fram ett system som tydliggör,
förbättrat service och tjänster genom att uppmuntra, fånga upp, utveckla och förverkliga idéer från
medarbetarna.” Projektet kommer att pågå under 2014, ev. längre.
I samband med Budget 2014 har Kvalitet och utveckling fått ett större ansvar för att utveckla och
kvalitetssäkra målstyrning och uppföljning. Det sker dels genom att föreslå och definiera indikatorer,
som ska mäta hur vi når visionen Borås 2025, dels genom att ansvara för analyserna för respektive
målområde, och ur ett övergripande hållbarhetsperspektiv. Ett nytt arbetssätt blir att involvera ett antal
strateger med ett ”helastadenansvar” som gör tvärsektoriella analyser.
Kvalitet och utveckling deltar i ett antal nationella nätverk, t ex SKL:s :




Kvalitetsledarnätverk
Nätverk för resultat
Medborgardialog

Aktiviteter 2014















Fortsatt utveckling av modeller för redovisning av resultat och nationella jämförelser
Utbildningsinsatser för förvaltningarna i analys av resultat
Stödja förvaltningarna i kvalitetssäkring av inrapporterade uppgifter
Stödja förvaltningarna i utveckling av brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg
och funktionshinderverksamheten
Redovisa och följa upp resultat av brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg och
funktionshinderverksamheten
Redovisa och följa upp resultat av brukarundersökningar inom äldreomsorg, bibliotek och
fritiddsgårdar
Redovisa och följa upp resultat av SCB:s medborgarundersökning
Redovisa och följa upp resultat av Kommunens Kvalitet i Korthet
Planera och genomföra Lupp 2014
Genomföra förbättringar utifrån Kommunkompassen 2013
Fortsatta utbildningssatsningar inom systematiskt förbättringsarbete
Fortsatta utbildningssatsningar inom det systematiska arbetet med ständiga förbättringar
Genomföra ”kick-offer” för arbetsgrupper/enheter
Organisera och introducera strateger för arbetet med tvärsektoriella analyser

Hållbar utveckling
Under 2014 fortsätter arbetet för att säkerställa visionens efterlevnad. Visionsturnén till förvaltningsoch bolagsledningar är slutförd. Slutsatserna från detta är att det i förvaltningarna och bolagen finns
förståelse kring hur de kan arbeta i visionens riktning. Utmaningen är hur dessa aktiviteter kan
genomföras i linje med en hållbar utveckling. Förvaltningarna och bolagen behöver stöd kring detta.
Såväl genom utbildningsinsatser och intresseväckande pedagogiskt stödmaterial som utveckling av
analysprocessen inför årsredovisning och därefter förslag på förbättringar.
Aktiviteter 2014





Stötta förvaltningarna och bolagen kring hur de kan arbeta för en hållbar utveckling
Utbildningar/workshops inom hållbar utveckling
En ”Visionsgala” där nomineringar sker i olika kategorier utifrån Borås2025.
Fortsätta utvecklingen av stödmaterial

Medborgarperspektiv
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Medborgarinflytande
Riktlinjer för medborgardialog har fastställts under 2013. En handbok för medborgardialog har tagits
fram. . Det har också inrättats en beredning för medborgardialog under Kommunfullmäktige.
Det finns tre råd knutna till Kommunstyrelsen;




Borås Stads ungdomsråd
Centrala pensionärsrådet
Kommunala funktionshinderrådet

Rådens syfte är att vara forum för dialog och stärka medinflytandet för målgrupperna.
Information till medborgare
Utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv presenteras resultat och kvalitet på Borås Stads webbplats.
Flera resultat kan även jämföras på enhetsnivå.
Synpunktsprojektet som pågår ska åstadkomma en gemensam, lätttillgänglig och kvalitetssäkrad
synpunktshantering för Borås Stad, planerat införande november 2013. Nästa steg är att utveckla
stadens e-tjänster.
Aktiviteter2014





Fortsatt utveckling av information om kvalitet och resultat på webbplatsen
Jämförelsetjänsten på webben utvecklas vidare
Stödja beredningen för medborgardialog i dess arbete.
Följa upp den kommungemensamma synpunktshanteringen, samt genomföra en behovsanalys
av stadens utveckling av e-tjänster kopplat till målgruppers behov.

Barns och ungas perspektiv
Ett av målområdena i Borås 2025 är gemensamt ansvar för barn och unga, arbetet med
ungdomsfrågorna går i samma riktning. Det ungdomspolitiska arbetet i kommunen bygger på ungas
egna uppfattningar. Resultat av Luppundersökningen har presenterats och bearbetats under året i syfte
att identifiera områden som behöver prioriteras.
Resultaten av detta arbete utgör grunden till Borås Stads ungdomspolitiska program. Borås Stads
ungdomspolitiska program ger en samlad bild kring kommunens viljeinriktning och ambition när det
gäller ungdomsarbetet.
Syftet med ett ungdomspolitiskt program är att skapa grundförutsättningar för en kunskapsbaserad,
sektorsövergripande och långsiktig kommunal ungdomspolitik. Ett sektorsövergripande program med
tidssatta åtgärder underlättar Borås Stads strävan om att ta gemensamt ansvar för barn och unga och
arbeta över förvaltningsgränser.
Aktiviteter2014






Genomföra förbättringar utifrån resultat i Lupp
Implementera Borås Stads ungdomspolitiska program
Systematisera och utveckla arbetet med genomförande av Lupp
Planera och genomföra Lupp 2014
Vidareutveckla inspirationsbank kring arbetet med kring målområdet barns och ungas
uppväxtvillkor.?

Valfrihetssystem
Hemtjänstvalet som baseras på Lagen om valfrihetssystem, LOV, omfattar hemtjänstens service och
omvårdnad samt möjlighet till delegeringar från kommunens hemsjukvård. Kommunen godkänner
löpande i upphandling de externa utförare som klarar en fastställd kvalitetsnivå, på lika villkor som för
kommunens egenregi. Eftersom ingen utförare är garanterad viss volym är det brukarna själva som
avgör vilka utförare man anser tillhandahåller högst kvalitet.
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Ca 18 % av brukarna har valt att få sin hjälp av externa utförare. De externa utförare som verkar inom
hemtjänstvalet är främst omvårdnadsföretag. Viss profilering av tjänsterna har kommit igång.
Aktiviteter 2014



Utveckling av uppföljningsinstrumentet
Genomgång och justering av förfrågningsunderlag

6.5.2 Informationsverksamhet
Kommunikationsavdelningens uppdrag är att vara ett strategiskt stöd för styrningen och ledningen av
Borås Stad samt i kommunens kommunikationsarbete, och därigenom skapa förutsättningar för Borås
Stads verksamheter att nå bland annat följande mål.
- Borås Stads verksamheter blir ständigt bättre på att kommunicera, och boråsarna upplever att de på
ett tillfredsställande sätt kan få information.
- Boråsarna har en korrekt bild av Borås Stads verksamhet, och kunskap om och förståelse för
kommunens beslut.
- Boråsarna är engagerade i Borås utveckling och deltar i medborgardialoger.
- Bilden av Borås stärks hos boråsare och i omvärlden.
- Den interna kommunikation ger ökad samhörighet och starkare varumärke för Borås Stad.
Avdelningen deltar bland annat i arbetet på att förankra Vision 2025, skolutvecklingsprojektet Lust att
lära, attraktiv arbetsgivare, vårt system med styrdokument, medborgardialog och heltid åt alla.
Allmän marknadsföring
Borås Stad vill stärka varumärket Borås. Målen är att öka stoltheten för den egna staden hos boråsarna
och att få omvärlden att upptäcka fördelarna med Borås.
Kommunikationsavdelningen kommer under året fortsätta att driva marknadsföring och information
om visionen Borås2025.
Kommunstyrelsen köper marknadsföring genom samarbete med till exempel idrottsklubbar och
kulturevenemang. Syftet är ökat renommé för såväl orten Borås som organisationen Borås Stad.
För ökad slagkraft samarbetar vi i olika sammanhang med bland andra Högskolan, SP och kommunala
bolag om marknadsföring och information.

Mål 2014
- Varumärket Borås Stad har ett tydligt och samlat uttryck genom en sammanhållen strategi för Borås
Stads kommunikation.
- Orten Borås stärker ytterligare sin bild i omvärlden.
- Visionen Borås2025 är känd bland boråsarna och i vår omvärld.
Information till allmänheten
Verksamheten ska ge kommuninvånarna möjlighet till kommunikation, dialog och återkoppling. Den
ska även på bästa sätt ge medborgarna möjlighet att tillgodogöra sig kommunens service och tjänster.
Kostnaderna består i huvudsak av medborgartidningen Såklart Borås, olika broschyrer, infartsskyltar
samt av webbplatsen boras.se.
Kommunikationsavdelningen svarar för att internt och externt skapa delaktighet kring visionen
Borås2025. Andra stora uppgifter för avdelningen under 2014 blir information kring Orangeriet och
höstens val.
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Avdelningen har under 2013 arbetat med en kommunikationsplattform. Plattformen ska ge en struktur
för hur, varför och vad vi kommunicerar. Den täcker in både intern och extern kommunikation och tar
upp strategier för marknadsföring och PR, kommunikationsplanering, grafisk profil och språkhandbok.
Ett viktigt arbete 2014 är att samla verksamheternas kommunikation kring denna plattform.
Avdelningen arbetar med att utveckla och använda kanaler, såväl analoga som digitala, för att
kommunicera med våra kommuninvånare på ett aktuellt, modernt och lättillgängligt sätt.

Mål 2014
- Borås Stad ska finnas i alla kanaler där våra målgrupper söker information och dialog.
- Skapa kunskap och delaktighet kring visionen Borås2025, medborgardialog och mötesplatsen
Orangeriet.
- Ge varumärket Borås Stad ett tydligt och samlat uttryck genom en sammanhållen strategi för Borås
Stads kommunikation.
- Ett högt deltagande i höstens val.
Information till personal
Verksamheten syftar till att kommunens anställda genom att vara välinformerade ska kunna göra ett så
gott jobb som möjligt och fungera som ambassadörer för verksamheten – och för hela Borås Stad - i
kontakterna med brukare och medborgare. Detta stöder också målen för den externa informationen.
Huvuddelen av kostnaderna gäller tidningen Saxen, som etablerats som en personaltidning för hela
koncernen. Den ska vara ett verktyg för att nå ut med mål och inriktning för verksamheten till de
anställda. Saxen är också ett strategiskt verktyg för ledningens budskap.
Avdelningen har inlett arbetet med att utveckla intranätet som en samlad informationskanal med ökad
teknisk funktionalitet, tydligare strukturer och mer rollbaserat innehåll. Detta är ett omfattande arbete
som kommer att kräva stora resurser.

Mål 2014
- Saxen är etablerad som en personaltidning för hela koncernen och skapar samhörighetskänsla över
förvaltnings- och bolagsgränser.
- Alla anställda känner till visionen Borås2025 och dess målområden, och tillämpar den i sin
verksamhet.
- Ökad samhörighet och starkare varumärke för Borås Stad genom intern kommunikation. Intranätet
utvecklas till en allt starkare kanal för detta.
PR
PR ska skapa goda relationer till media. Genom ett strategiskt och konsekvent arbete med PR stärker vi
Borås profil och vårdar dess förtroendekapital.

Mål 2014
- Få organisationen att bli bättre på att kommunicera med massmedia och få Borås och Borås Stad att
synas mer.

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

6.5.4 Personaladministration
Verksamheten Platsannonser finansieras helt genom att varje annonserande verksamhet betalar sin egen
annons. Kostnaderna för en halvtidstjänst finansieras av verksamhetens överskott.
Företagshälsovården är en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering, som
särskilt ska arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser. Företagshälsovården ska
arbeta utifrån en helhetssyn på arbetsmiljöproblemen och människan i arbetet. Det innebär att
identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa och utifrån
en helhetssyn lämna förslag till åtgärder och aktivt medverka till att förslagen genomförs.
Den centrala samverkansgruppen är ett kommuncentralt organ för samverkans-, jämställdhets-, hälsooch arbetsmiljöfrågor av övergripande och principiell natur samt förslagsverksamhet. Gruppen är
verksam inom kommunledningens totala ansvarsområde. I centrala samverkansgruppen representeras
medarbetarna av de fackliga huvudorganisationerna.
I verksamheten Fackliga förtroendevalda ingår ersättning till fackliga företrädare. Dessa arbetar centralt
fackligt och är förhandlingsmotparter till Kommunstyrelsen, kostnaderna för dessa fördelas ut på
förvaltningarna via personalomkostnadspålägget.
En viktig del i arbetet med att minska sjukskrivningarna i kommunen är att satsa på hälsofrämjande
åtgärder. En av åtgärderna är att ge stöd till personalföreningarnas arbete med olika friskvårdsinsatser
för kommunens anställda.

6.5.5 Övrig gemensam verksamhet
Kommunstyrelsen stöder Borås Nämndemannaförening med ett årligt anslag. Vidare budgeteras
kommunens insats för firandet av nationaldagen

6.5.6 Nämnd och styrelseverksamhet
Kommunstyrelsens beslutssammanträden, övriga sammanträden och sammanträdeshandlingar.
Kommunalrådens lönekostnader och övriga kostnader. Representation. Lönekostnader för 2
tjänstemän och 4 blocksekreterare samt tjänsteköp av blocksekreterare till (SD).
Prenumerationskostnad för Dagens Samhälle till samtliga förtroendevalda.

6.5.7 Markförsörjning
Kommunens markreserv ger intäkter i form av interna och externa markupplåtelser med arrenden. Inga
större förändringar av verksamheten planeras. Intäkterna från markupplåtelser beräknas till 20,5 mnkr
och fördelar sig på ca 13,5 mnkr för interna markupplåtelser till Lokalförsörjningsförvaltningen,
Tekniska förvaltningen, Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Servicekontoret, Borås Energi och Miljö
AB, Borås Elnät AB samt Borås Kommuns Parkerings AB. Intäkterna från externa markupplåtelser för
parkering, bensinstationer, upplag, odling, bete mm. uppskattas till ca 7 mnkr. Markreserven innebär
diverse kostnader i rollen som fastighetsägare. Det kan vara saneringar, fastighetsvärderingar,
anläggningskostnader, lantmäterikostnader, fastighetsskatter mm. Behovet av medel för detta beräknas
till ca 2000 tkr.
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6.5.8 Miljö och hälsoskydd
För att stödja stiftelsen Blå Stjärnans djursjukhus lämnar Borås Stad ett bidrag för att skapa möjlighet
att driva jourverksamhet. Blå stjärnans djursjukhus får liksom tidigare år ett bidrag på 140 tkr.

6.5.9 Totalförsvar och samhällsskydd
Civilförsvar, det nya krishanteringssystemet
Under 2004 skrev staten och kommunförbundet ett nytt avtal om vad kommunerna ska göra och vilken
ersättnings de ska få för att uppfylla sin uppgift i det nya krishanteringssystemet.
Kraven – i detta fall formulerat som en målbild - på kommunen sammanfattas så här
- Kommunen har god kunskap om risker och sårbarhet, som kan påverka kommunens verksamhet.
Konsekvenserna för den egna verksamheten har analyserats.
- Kommunen har en planering för hur risker och sårbarhet skall undanröjas eller minskas. Kommunen
har också en planering för hur den skall hantera konsekvenserna av en extraordinär händelse.
- Kommunen har god förmåga att hantera en extraordinär händelse, d.v.s. att vidta nödvändiga åtgärder
för att säkerställa samhällsviktig verksamhet som måste upprätthållas och att ge invånare och media
tillräcklig och korrekt information om händelsen.
-Kommunen har en samlad bild av risker, sårbarhet och förberedelser för krishanteringen inom
kommunens geografiska område.
-Kommunen verkar för samordning av all krishantering i det förberedande arbetet och i det akuta
skedet, som berörda aktörer inom det geografiska området ansvarar för.
Södra Älvsborg Räddningstjänstförbund, SÄRF, samordnar, stödjer och genomför uppgifter åt
kommunen enligt ett särskilt avtal mellan Borås Stad och SÄRF. SÄRF är ett externt företag i
förhållande till kommunen, vilket innebär att kostnaden kommer på extern faktura, d.v.s. tas upp som
materiel och tjänster i kommunens budget.
Hemvärnsföreningar
Kommunens bidrag skall ge de lokala hemvärnsföreningar förutsättningar att kunna behålla sina
föreningslokaler som bedöms vara en förutsättning för en fortsatt god lokal förankring av
försvarsverksamheten. Bidraget till hemvärnets lokalkostnader samt det samlade verksamhetsbidraget
beräknas uppgå till 229 tkr.

6.5.10 Näringsliv
Målet är återhållsamhet av nya upplåtelser med tomträtter avseende industri. Detta innebär en i stort
sett fortsatt oförändrad omfattning av tomträttsverksamheten. Nettoinkomst beräknas till 1,4 mnkr
vilket är ungefär lika jämfört med föregående år. Markupplåtelserna avseende kiosker ger en intäkt på
400 tkr.

6.5.11 Bostäder
Nya upplåtelser av tomträtter sker bara i undantagsfall. Målet är att även fortsättningsvis erbjuda
tomträttsinnehavare att friköpa sina tomträtter. Tomträttsavgälderna beräknas ge ett netto om ca 9,5
mnkr. Eftersom upplåtelser skett löpande sker omprövningar av tomträttsavgälden kontinuerligt varje
år. Intäkterna ökar vid höjning av avgälderna men samtidigt när vi säljer minskar intäkterna. Den
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fortsatta försäljningen av tomträtter kommer på sikt medföra att nettointäkterna minskar.
Tomträttsavgälder och arrendeintäkter för fritidsbebyggelse beräknas ge ett netto på ca 1,3 mnkr.

6.5.12 Övrig vård och omsorg
FoU-Sjuhärad Välfärd är ett kompetenscentrum för forskning och utveckling inom välfärdsområdet.
FoU bedriver arbete kring behovsgrupperna:
- Äldre
- Funktionshindrade
- Människor med beroendeproblematik
- Barn och unga
- Familjer i utsatta livssituationer
- Socialekonomiskt utsatta grupper
Finansiering bygger på 13 kronor per kommuninvånare och år. För Borås Stads del ca 1,4 mkr för år
2014.
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7 Nämndens verksamhet 2
7.1 Kommungemensam verksamhet
7.2 Ekonomiskt sammandrag
Budget 2013

Prognos
2013

Budget
2014:1

Budget
2014:2

Förändring

45

45

45

45

0

-94 445

-96 864

-97 995

-97 995

0

Nettokostnader

-94 400

-96 819

-97 950

-97 950

0

Kommunbidrag

94 400

94 400

97 950

97 950

0

Resultat

0

-2 419

0

0

0

Ackumulerat resultat

0

0

0

0

0

Tkr
Intäkter
Kostnader
Buffert

Nettoinvesteringar

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

7.4 Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget till Kommunstyrelsens ram för Kommungemensam verksamhet ökas till 97,95 mnkr,
vilket är en ökning med 3,55 mnkr.

7.5 Verksamhet 2014
Tkr

Budget 2013

Prognos
2013

Budget
2014:1

Budget
2014:2

Förändring

45

45

45

45

0

Övrig gemensam
verksamhet
Intäkt
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Budget 2013

Prognos
2013

Budget
2014:1

Budget
2014:2

Förändring

-109

-109

-110

-110

0

-64

-64

-65

-65

0

Kostnad

-14 115

-14 534

-14 649

-14 649

0

Nettokostnad

-14 115

-14 534

-14 649

-14 649

0

Kostnad

-1 840

-1 840

-2 005

-2 005

0

Nettokostnad

-1 840

-1 840

-2 005

-2 005

0

Kostnad

-68 681

-70 181

-70 920

-70 920

0

Nettokostnad

-68 681

-70 181

-70 920

-70 920

0

Kostnad

-9 700

-10 200

-10 311

-10 311

0

Nettokostnad

-9 700

-10 200

-10 311

-10 311

0

Tkr
Kostnad
Nettokostnad
Bidrag till
samarbetsorganisatione
r
Intäkt

Näringslivsfrämjande
åtgärder
Intäkt

Räddningstjänst
Intäkt

Kommunikationer
Intäkt

Ekonomiskt bistånd
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
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Budget 2013

Prognos
2013

Budget
2014:1

Budget
2014:2

Förändring

45

45

45

45

0

Kostnad

-94 445

-96 864

-97 995

-97 995

0

Nettokostnad

-94 400

-96 819

-97 950

-97 950

0

Tkr
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Totalt
Intäkt

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Förändring i budget 2014:2 jämfört med budget 2014:1

7.5.1 Övrig gemensam verksamhet
Här ingår avgifter till Sveriges Kommuner och Landsting som beräknas till 2 549 tkr, Sjuhärads
Kommunalförbunds avgift beräknas uppgå till 7 600 samt avgiften till Navet beräknas till 4 500 tkr.
Nettokostnaden på 65 tkr för STIM´s kostnader budgeteras även här.

7.5.2 Näringslivsfrämjande åtgärder
Borås Stad har åtagit sig att svara för hyran för stiftelsen PROTEKO:s lokaler. Stiftelsen är ett
fristående resurscentrum för utbildning och rådgivning för företag inom tekoområdet och närliggande
branscher. Hyran beräknas 2014 till 2 005 tkr.
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7.5.3 Räddningstjänst
Kommunerna Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn har bildat ett ett
räddningstjänstförbund, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, som skall svara för
räddningstjänsten inom området. Borås Stad har en fast andel på 49,8 % av förbundets kostnader under
de närmaste tre åren.

7.5.4 Kommunikationer
Västtrafik, som ansvarar för kollektivtrafiken i Borås, upphandlar denna genom olika entreprenader.
2012 tog regionen över ägaransvaret för Västtrafik genom en skatteväxling och täcker genom ett
aktieägartillskott skillnaden mellan Västtrafiks kostnader och intäkter. Trafikutbudet följer
trafikförsörjningsplanen. Genom aktieägaravtalet har kommunerna givits tillfälle att genom tillköp höja
ambitionsnivån för Västtrafik. För Borås del gäller detta gratis resor för pensionärer under lågtrafik,
gratis resor för färdtjänstberättigade och enhetstaxa.
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8 Verksamhetsmått
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9 Investeringar
Total
utgift

Utgift
tom 2013

Budget
2014

Plan
2015

Plan
2016

Västra Viared

236 700

98 500

27 600

27 600

27 600

Norra Viared

50 000

50 000

Nordskogen

40 000

20 000

Utbyggnad av övriga industriområden

75 000

25 000

25 000

25 000

Utbyggnad av bostadsområden

45 000

10 000

10 000

10 000

120 000

40 000

40 000

40 000

-105 000

-35 000

-35 000

-35 000

87 600

67 600

67 600

Projekt

Inköp av fastigheter
Försäljning av fastigheter
Summa

461 700

168 500

20 000

Utbyggnad av industriområden:
Uppgifterna om Västra Viared grundas på kalkyler. Ytterligare investeringar kommer att behöva göras
efter 2016. Kostnadsuppgifterna för Nordskogen grundas på mycket grova uppskattningar. Kalkyler på
dessa områden kommer att göras senare under 2013. Inom gruppen övriga industriområden kan t ex
utbyggnad av tunnel under väg 40 vid Brodal bli aktuellt.
Utbyggnad av bostadsområden:
Områden som Dammsvedjan och Kadriljgatan kan bli klara för utbyggnad under 2014.
Kostnadsbedömning på dessa områden finns ännu inte. Andra områden som kan bli klara 2014 eller
förmodligen något senare är t ex Hybergsvägen, Hulta ängar, Regementet och Norrby.
Inköp av fastigheter:
De strategiska markförvärv som bör göras gäller i huvudsak fastigheter i centralorten.
Försäljning av fastigheter:
Försäljningen av mark avser t ex inom industriområden och mark som skall användas för olika former
av centrumändamål t ex Hedvigsborgs IP. Tomtmark för villabyggande på t ex Hovalida och Brämhults
Kärra inräknas också här. Det kan även bli aktuellt att sälja fastigheter som inte längre behövs inom den
kommunala verksamheten.
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PF 1 a-d) anmälningsärenden
(Bilagorna till a finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a-d till handlingarna)

PF 2 a-h) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a-h till handlingarna)

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

KU 2

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Resultatet sänds till nämnder och bolag för analys och redovisning av förbättringsåtgärder inom följande områden:

Medborgare - samtliga nämnder och bolag
Svar på e- post
Svar på enkel fråga per telefon

Äldreomsorg- Stadsdelsnämnderna
Kvalitet inom kommunens vård- och omsorgsboende
Nämndernas redovisningar ska vara Kommunstyrelsen tillhanda 31maj 2014.

2014-01-31
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-02-05
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0624
Programområde: 1
Handläggare: Eva Andreasson, tfn 033-35 32 20
Datum/avdelningschef: 2013-01-24/Ingegerd Eriksson

2014-02-24

2013/KS0624

Kvalitet och utveckling
Eva Andreasson
Tfn: 033-35 32 20

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013
Bakgrund
Borås Stad har deltagit i Kommunens Kvalitet i Korthet 2013. Mätningen administreras och
samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting, (SKL). Borås Stad har tidigare deltagit i
Kommunens Kvalitet i Korthet 2007, 2009 och 2011.
220 kommuner har deltagit 2013. Mer information om Kommunens Kvalitet i Korthet och resultat
för samtliga kommuner finns på SKL:s webbsida: KKiK resultat 2013
I mätningen görs jämförelser mellan kommunerna utifrån fem perspektiv: Din kommuns
tillgänglighet. Trygghetsaspekter i din kommun. Din delaktighet och kommunens information. Din
kommuns effektivitet. Din kommun som samhällsutvecklare
Uppgifter hämtas från befintliga nationella nyckeltal som kompletteras med mätningar som görs i
den egna kommunen. Flertalet statistikuppgifter avser 2012. Övriga uppgifter avser 2013.
Redovisning av resultatet
Resultatet för 2013 visar Borås Stads resultatutveckling för de tre senaste mätningarna samt
jämförs med medelvärdet för deltagande kommuner. I tabellerna framgår det vilka av måtten som
kan relateras till målområdena i Borås 2025. Där finns även exempel på uppdrag till nämnderna i
budget 2014 samt styrdokument som är tillämpliga.
Bra resultat för Borås Stad

Medborgare
Gott bemötande vid telefonkontakt
Öppethållande på bibliotek, simhall och återvinningsstation
Medborgarnas möjlighet att delta i kommunens utveckling
Kommunens webbinformation

Näringsliv och sysselsättning
Nystartade företag per 1000 invånare
Företagarnas omdöme om företagsklimatet

Förskola och skola
Erbjudande om plats i förskola på önskat placeringsdatum
Kostnad per inskrivet barn i förskolan
Kostnad per betygspoäng i åk 9

Äldreomsorg
Väntetid för plats på äldreboende
Kostnad per plats på särskilt boende
Antal brukare som är nöjda med sitt äldreboende
Antal brukare som är nöjda med sin hemtjänst

2014-02-24

2013/KS0624

Kvalitet och utveckling
Eva Andreasson
Tfn: 033-35 32 20
Resultat att förbättra

Medborgare
Svar på e- post
Svar på enkel fråga per telefon

Förskola och skola
Antal barn per personal i förskolan

Grund- och gymnasieskola
Elever i åk 3- resultat i nationella proven
Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8

Äldreomsorg
Kvalitet inom kommunens vård- och omsorgsboende
Omsorgs- och serviceutbud inom kommunens hemtjänst
Hur många olika vårdare som besöker en person med hemtjänst
Uppföljning av resultatet
Syftet med att följa upp resultatet är att se hur väl verksamheterna tillgodoser medborgares och
brukares behov. Resultaten kan jämföras med övriga kommuner som deltagit och med oss själva
över tid. Jämförelse med andra kommuner gör att vi kan värdera om resultatet är bra eller mindre
bra, samt att vi kan lära av dem som har lyckats bra. Jämförelse med oss själva gör att vi kan se hur
verksamheten har utvecklats i relation till medborgares och brukares behov. Det är viktigt att
resultaten analyseras för att identifiera så väl framgångsfaktorer som förbättringsområden.
Flera av de resultat som behöver förbättras följs redan upp regelbundet genom tertialuppföljningar, årsredovisning, skolans kvalitetsrapporter med flera. Inom äldreomsorgen pågår det ett
arbete med att ta fram riktlinjer för hemtjänsten. Därmed behöver de områdena inte följas upp här.
Några av resultaten följs inte upp på annat sätt och kan då följas upp enligt förslag till beslut.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Resultatet sänds till nämnder och bolag för analys och redovisning av förbättringsåtgärder inom följande områden:

Medborgare - samtliga nämnder och bolag
Svar på e- post
Svar på enkel fråga per telefon

Äldreomsorg- Stadsdelsnämnderna
Kvalitet inom kommunens vård- och omsorgsboende
Nämndernas redovisningar ska vara Kommunstyrelsen tillhanda 31maj 2014.
Ulf Olsson
Kommunalråd (S)

Ingegerd Eriksson
Enhetschef

2014-01-23
Trend Borås
2009-2013

Medelvärde
riket 2013



79

85

40

53



44

Upplevelse av gott bemötande vid
telefonkontakt (%)

66

89

93



86

Öppethållande utöver 08–17 på vardagar,
huvudbibliotek, (timmar)

27

27

24



12

Uppdrag till
nämnd

Resultat
Borås 2013
61

Över medel i
riket

Aktivitet/styrdokument

Strategiska
målområden
**

Resultat
Borås 2011
73

Under medel i Medel
riket

Resultat
Borås 2009
90

Kommunens Kvalitet i Korthet
Resultat 2013

2013/KS0624

Medborgare

Tillgänglighet och bemötande
1

2

3

4

5

6

Svar på e- post inom två arbetsdagar (%).

Svar på en enkel fråga per telefon (%)

Öppethållande utöver 08–17 på vardagar,
simhall, (timmar)

40

26

Öppethållande utöver 08–17 på vardagar,
återvinningsstation, (timmar)

18

11

Kvalitetspolicyn- professionalism,
engagemang.

X

Kvalitetspolicyn- professionalism,
engagemang. Riktlinjer för
telefonanvändning
Kvalitetspolicyn- professionalism,
engagemang. Riktlinjer för
telefonanvändning,
Mötesplatser

X

1

Mötesplatser

1

X

7

Utveckling, inflytande och trygghet
7

Medborgarnas möjlighet att delta i kommunens
utveckling, (% av maximal poäng)

53

48

60



Medborgardialog

1

x

50

1

2014-01-23
Trend Borås
2009-2013

Medelvärde
riket 2013

41

43



39

9

Hur trygga känner sig medborgarna i
kommunen, (Index 1-100)

50

57

59



61

10

Medborgarna om kommunen som en plats att
bo och leva på, (Index 1-100)

67

65

66



59

69

83

83



79

Kvalitetspolicyn- tydlig och
lättillgänglig information

46

37



36

Källsortering- allmänhetens
papperskorgar

44

67

publice
ras i
mars
2014

2,3

8

11

Uppdrag till
nämnd

Resultat
Borås 2013

8

Över medel i
riket

Aktivitet/styrdokument

Strategiska
målområden
**

Resultat
Borås 2011

44

Under medel i Medel
riket

Resultat
Borås 2009

Medborgarnas möjlighet till insyn och inflytande
över kommunens verksamhet, (Index 1-100)

Kommunens Kvalitet i Korthet
Resultat 2013

2013/KS0624

Möjlighet att påverka i skolan
Medborgardialog

1, 2

Trygghetsvandringar
Fadderfamiljer för invandrare
Ljusexponering av otrygga ytor
Utreda framtidens kollektivtrafik
Arbete mot hemlöshet
Möjlighet till arbete

1,2,4

x

Alla

x

Kommunens webbsida
11

Kommunens webbinformation
till medborgarna, (% av max- poäng)

x

Miljö
12

13

14

Andel återvunnet hushållsavfall, (%)

Andel miljöbilar i kommunorganisationen, (%)

Andel inköpta ekologiska livsmedel, (%)

7

x

7



Miljöanpassad upphandling

7

x

16

2

2014-01-23
Medelvärde
riket 2013

76,1

77,3



78,6

5,8

8,5

7,2



5,0

Uppdrag till
nämnd

Trend Borås
2009-2013

77,7

Aktivitet/styrdokument

Strategiska
målområden
**

Resultat
Borås 2013

Över medel i
riket

Resultat
Borås 2011

Under medel i Medel
riket

Resultat
Borås 2009

Kommunens Kvalitet i Korthet
Resultat 2013

2013/KS0624

Näringsliv och sysselsättning

15

16

17

18

Andel av befolkningen som förvärvsarbetar, 2064 år (%)
Nystartade företag per 1000 invånare, (antal)

Företagarnas omdöme om företagsklimatet i
kommunen, (Placering enl Sv Näringslivs ranking)

Utbildning för nyanlända
Arbete för personer med
funktionsnedsättning
Reviderad näringslivsstrategi

3

x

3

x

Reviderad näringslivsstrategi

3

X

Timavlönade
Heltid till alla
Vita jobb

8

x

Kvalitetspolicy- likvärdig service

2

Social och ekonomisk hållbarhet

2

Minska antal barn per vuxen

2

59

Antal utbetalda sjukpenningdagar per invånare,
(16-64 år)

5,7

8,2



8,5

100

100



69

109

117



123,0

5,7

6,0



5,4

Förskola och skola

Förskola
19

20

21

Erbjudande om plats i förskola på önskat
placeringsdatum, (%)
Kostnad för ett inskrivet barn i förskolan, (tusen
kronor)

100
107

Antal barn per personal i förskolan
5,1

x

3

2014-01-23
Medelvärde
riket 2013

67



70

Uppdrag till
nämnd

Trend Borås
2009-2013

75,7

Aktivitet/styrdokument

Strategiska
målområden
**

Resultat
Borås 2013

Över medel i
riket

Resultat
Borås 2011

Under medel i Medel
riket

Resultat
Borås 2009

Kommunens Kvalitet i Korthet
Resultat 2013

2013/KS0624

Grund- och gymnasieskola
22

23

24

25

26

27

Andel elever i årskurs 3som nått kravnivån i
nationella proven, (%)
Andel elever i årskurs 6 som nått kravnivån i
nationella proven, (%)

94

Andel elever i årskurs 8 som svarat stämmer
helt/stämmer bra på frågorna i SKL:s
elevundersökning, (%)

73

Kostnad per betygspoäng i åk 9, (tusen kronor)

Elever som är behöriga till något nationellt
program i gymnasieskolan, (%) (* före GY 11)

93

2

x

Sommar-/lovskola, läxläsning
Uppföljning av resultat

2

x

2

x

77

303,0

316,0

329



361

85*

88*

88,3



87,5

78

78

78



77

Elever som fullföljer gymnasieutbildningen, (%)

Hjälp med läxläsning
Uppföljning av resultat

Social och ekonomisk hållbarhet

2

Godkänt i alla ämnen
Sommar-/lovskola

2

Sommar-/lovskola

2

Växla bidrag mot lön
Jobbtorg

3

x

Individ och familjeomsorg
28

29

Andel av befolkningen som får försörjningsstöd,
(%)
Andel ungdomar som inte kommit tillbaka ett år
efter avslutad insats/utredning inom
socialtjänsten, (%)

4,1

4,0

x

Social och ekonomisk hållbarhet
72

81



80

4

2014-01-23
Medelvärde
riket 2013

37



50

73

65



68

590

583



619

Uppdrag till
nämnd

Trend Borås
2009-2013

52

Aktivitet/styrdokument

Strategiska
målområden
**

Resultat
Borås 2013

Över medel i
riket

Resultat
Borås 2011

Under medel i Medel
riket

Resultat
Borås 2009

Kommunens Kvalitet i Korthet
Resultat 2013

2013/KS0624

Äldreomsorg
30

31

32

33

Väntetid för att få plats på vård- och
omsorgsboende, (genomsnitt dagar)
Kvalitet inom vård- och omsorgsboende, (% av
maxpoäng)
Kostnad per plats i vård- och omsorgsboende,
(tusen kronor)
Andel brukare som är ganska/mycket nöjda
med sitt vård- och omsorgsboende, (%)
(*Urvalsundersökning 2009 och 2011, totalundersökning
2013)

34

35

36

56

Omsorgs- och serviceutbud inom hemtjänsten
(% av maxpoäng),

502

1

Social och ekonomisk hållbarhet

1
70*

72*

83



84

84

88

70



69

Kostnad per brukare inom hemtjänsten, (tusen
kronor)
Andel brukare som är ganska/mycket nöjda
med sin hemtjänst,(%)
(*Urvalsundersökning 2009 och 2011, totalundersökning

1

1

Social och ekonomisk hållbarhet
191

1

202
1

71*

73*

91



91

16

15

17



14

2013)

37

Hur många olika vårdare besöker en person
med hemtjänst under 14 dagar, (antal)

1

** Målområden
1. Människor möts i Borås. 2. Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga. 3. Företagandet växer genom samverkan. 4. Livskraftig stadskärna. 5. Medborgares initiativkraft gör landsbygden
levande. 6. Goda resvanor och attraktiva kommunikationer. 7. Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt. 8. Ekonomi och egen organisation

5

KU 3

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP): Vad är en brukare?
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.

140131

Lena Palmén

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-02-04

Annette Carlson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0389
Programområde: 3
Handläggare: Eva Andreasson, tfn 033-35 32 20
Datum/avdelningschef: 2014-01-30/Ingegerd Eriksson

Sida
1(2)
2014-02-24

Dnr 2013/KS0389

Stadskansliet
Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson
Tfn 033- 35 32 20

Kommunfullmäktige

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Vad är en
brukare?
Morgan Hjalmarsson (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2013
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att: Borås Stad ska sluta använda termen ”brukare” då man avser en
särskild grupp eller enstaka individer.
Motionen har varit remitterad till Arbetslivsnämnden, Sociala omsorgsnämnden,
Stadsdelsnämnden Norr, Stadsdelsnämnden Väster, Stadsdelsnämnden Öster,
Utbildningsnämnden, Ungdomsrådet, Funktionshinderrådet och Centrala Pensionärsrådet
Stadsdelsnämnden Norr, Stadsdelsnämnden Väster, Stadsdelsnämnden Öster,
Utbildningsnämnden, Funktionshinderrådet och Centrala Pensionärsrådet tillstyrker
motionen.
Sociala omsorgsnämnden avstyrker motionen, med hänvisning till att Socialstyrelsens
definition är mer nyanserad än vad som framförs i motionen
Arbetslivsnämnden och Ungdomsrådet avstår från yttrande
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil.
Kommunstyrelsen anser att Borås Stad ska tillämpa Socialstyrelsens rekommendationer, vilket
också flera av remissinstanserna svarat.
Socialstyrelsen rekommenderar ordet brukare som samlande begrepp för alla som får
individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten. Däremot är det inte lämpligt att kalla
någon för brukare när man avser en särskild grupp eller enstaka individer eftersom det kan
uppfattas som ett avståndstagande, menar Socialstyrelsen.
I motionen nämns ”hyresgäst” som ett bättre ord för dem som har vård- och
omsorgsboende. Men exempelvis stadsdelar kan behöva tala om alla som finns i
äldreomsorgen, både de i vård- och omsorgsboende och de som har hemtjänst eller
hemsjukvård. Här har efterfrågats ett begrepp, och i Socialstyrelsens terminologiarbete har
man alltså enats om termen brukare.
http://www.socialstyrelsen.se/terminologi
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2013maj/termenbrukare
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Dnr 2013/KS0389

Stadskansliet
Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson
Tfn 033- 35 32 20

Förvaltningarna kan dessutom ibland behöva ett ord som omfattar inte bara alla i
äldreomsorgen utan även andra som använder förvaltningens tjänster, t ex barn i förskolan
och deras föräldrar, skolelever, besökare på fritidsgård och bibliotek. Även här har det varit
svårt att hitta ett bättre alternativ än ”brukare”.
Kommunstyrelsen anser därmed att Borås Stad ska tillämpa Socialstyrelsens
rekommendationer. Det är viktigt att förvaltningarna har ett gemensamt synsätt i frågan och
att Socialstyrelsens rekommendationer är kända på alla arbetsplatser. Det handlar om
bemötande och tillämpningen kan därför behöva diskuteras, t ex i samtal om värdegrund eller
på arbetsplatsträffar.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén (S)
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef

Motion

2013-05-10

Vad är en brukare?
Människor som på något sätt får offentlig vård och service går idag under begreppet
“brukare”. Inte minst är detta uttryck vanligt inom äldreomsorgen. Benämningen är inte bara
vanlig i Borås Stads officiella dokument och i den information som finns tillgänglig för
boråsarna via t ex hemsidan. Även ute i verksamheterna, i utskick, inbjudningar och
annonsering, kallas de människor till vilka informationen vänder sig för “brukare”.
Socialstyrelsen har under våren 2013 haft ute begreppet på remiss. Enligt Socialstyrelsen är
det inte lämpligt att kalla någon för brukare när man avser en särskild grupp eller enstaka
individer – det kan uppfattas som en sorts avståndstagande. Begreppet brukare är mycket
övergripande och används av exempelvis regeringen och i nationell statistik.
Folkpartiet i Borås anser att Borås Stad bör sluta använda begreppet “brukare” då man avser
en särskild grupp eller enstaka individer. Istället bör man hitta andra termer som bättre
beskriver den specifika gruppen. Människor som t ex hyr in sig på Borås Stads särskilda
boenden är hyresgäster, och de som köper service med anledning av en funktionsnedsättning
är kunder.
Med anledning av detta föreslås Kommunfullmäktige besluta att:
- Borås Stad ska sluta använda termen “brukare” då man avser en särskild grupp eller
enstaka individer.

Morgan Hjalmarsson
Folkpartiet liberalerna

REMISSAMMANSTÄLLNING
Datum 2013-01-30
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Kvalitet och utveckling
Eva Andreasson
tfn 033-35 32 20

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Vad är en brukare
Inkomna yttranden i sammanfattning
Arbetslivsnämnden
Arbetslivsnämnden avstår från yttrande.
Sociala omsorgsnämnden
Sociala omsorgsnämnden avstyrker remissen.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Nämnden anser att Borås stad skall följa de rekommendationer som socialstyrelsen ger via
sin termbank och inte fatta beslut om specifika begrepp.
Socialstyrelsens definition av begreppet brukare är mer nyanserad, än vad som framförs i
motionen. Socialstyrelsen rekommenderar begreppet brukare som samlande begrepp för
alla som får individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten, oavsett vilken typ av
insatser det handlar om. Socialstyrelsen fortsätter sedan, i linje med den lagda motionen,
att eftersom termen brukare står för alla som får individuellt behovsprövade insatser från
socialtjänsten är det inte lämpligt att kalla någon för brukare när man avser en särskild
grupp eller enstaka individer.
Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker motionen.
Nämndens yttrande i sammanfattning
I motionen "Vad är en brukare?" föreslås att Borås Stad ska sluta använda termen brukare
då det avser en särskild grupp eller enstaka individer. Förslaget i motionen är i linje med
Socialstyrelsens rekommendationer för hur brukarbegreppet ska användas. Ordet brukare
är väl förankrat och ska även fortsättningsvis användas på en övergripande nivå. Däremot
finns andra termer att använda i kontakten med särskilda grupper eller enstaka individer.

Stadsdelsnämnden Väster
Motionen tillstyrks.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Förslaget i motionen; Vad är en brukare? är i linje med Socialstyrelsens rekommendationer kring hur brukarbegreppet ska användas. Brukarbegreppet är väl förankrat och
ska även fortsättningsvis användas på en övergripande nivå. Däremot finns andra termer
att använda i kontakten med specifika grupper eller den enskilde.

REMISSAMMANSTÄLLNING
Datum 2013-01-30
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Kvalitet och utveckling
Eva Andreasson
tfn 033-35 32 20

Stadsdelsnämnden Öster
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka motionen
Nämndens yttrande
Stadsdelsnämnden Öster anser att Borås Stad ska följa de rekommendationer som
Socialstyrelsen anvisar, vilket är i linje med motionärens förslag. Socialstyrelsen menar att
begreppet brukare ska användas på ett nyanserat sätt och inte i mötet med den enskilde
individen. Socialstyrelsen anser vidare att brukare är ett samlande begrepp som används av
exempelvis regeringen, myndigheter och på övergripande kommunal nivå samt i nationell
statistik och uppföljningar.
Stadsdelsnämnden Öster delar motionärens synpunkter att man i tilltal och i möte med
äldre människor inte ska använda termen brukare utan i stället välja begrepp såsom den
enskilde, den äldre eller den boende. Stadsdelsnämnden tillstyrker därför motionen.
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden tillstyrker förslaget.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Enligt förslaget ska begreppet brukare avskaffas i Borås Stads officiella dokument,
hemsidor etc i sammanhang där man avser en särskild grupp eller enstaka individer.
Begreppet bör ersättas av någon annan term som bättre beskriver vem eller vilka man
avser. Socialstyrelsen kom fram till att det inte lämpligt att kalla någon för brukare i
sammanhang där man avser en särskild grupp eller enstaka individer eftersom det kan
uppfattas som ett sorts avståndstagande. Brukare kan däremot användas i övergripande
sammanhang som t ex i nationell statistik.
Ungdomsrådet
Ungdomsrådet avstår från yttrande.
Centrala Pensionärsrådet
Rådet bifaller motionen.
Centrala pensionärsrådets yttrande
Vid pensionärsrådets sammanträde den 28 maj 2013 beslutade rådet att bifalla motionen.
Rådet har dock inga förslag på hur olika grupper ska identifieras.

REMISSAMMANSTÄLLNING
Datum 2013-01-30
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Kvalitet och utveckling
Eva Andreasson
tfn 033-35 32 20

Funktionshinderrådet
Kommunala funktionshinderrådet yttrande
Vid funktionshinderrådets sammanträde den 29 maj 2013 beslutade rådet att tillstyrka
motionen. Rådet tillstyrker motionen utan att därför ta bort begreppet brukare helt. Idag
används begreppet i flera verksamheter nere på individnivå så det är ett vedertaget
begrepp.

KU 4

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Anna Christensen (M) och Nils-Åke
Björklund (M); Kontrollen av Borås Stads förskolor
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Motionen avslås.

140130
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0608
Programområde: 3
Handläggare: Eva Andreasson, tfn 033-35 32 20
Datum/avdelningschef: 2014-01-29/Ingegerd Eriksson
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Dnr 2013/KS0608

Stadskansliet
Kvalitet och utveckling
Eva Andreasson
Tfn 033-35 32 20

Kommunfullmäktige

Svar på motion av Anna Christensen (M) och Nils-Åke
Björklund (M); Kontrollen av Borås Stads förskolor
Anna Christensen (M) och Nils-Åke Björklund (M) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 19 september lämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att:
Kommunstyrelsen i Borås Stad utreder frågan och återkommer till Kommunfullmäktige med
likformade riktlinjer av kontrollen som är lika för de alternativa förskolorna som de i egen
regi bedrivna.
Motionen har sänts på remiss till Stadsdelsnämnderna. Remissammanställning enligt bilaga.
Stadsdelsnämnden Norr och Väster avstyrker motionen. Stadsdelsnämnden Öster konstaterar
att frågan om kontrollen av Borås Stads förskolor inte ligger inom nämndens ansvars- och
kompetensområde.
Kommunstyrelsen konstaterar att det, enligt Skollagen, är Skolinspektionen som utövar tillsyn
över kommunernas förskolor. Det är därmed inte aktuellt för Kommunstyrelsen att utreda
frågan.
Det innebär dock inte att Borås Stad inte ”kontrollerar” hur verksamheten bedrivs i de
kommunala förskolorna. Verksamheten följs upp regelbundet inom det systematiska
kvalitetsarbetet genom de rapporter som utvecklingsenheten sammanställer 4 gånger per år,
vilket också nämns i motionen. Rapporterna, som innehåller en beskrivning av nuläget samt
förslag på frågeställningar att arbeta vidare med, ger nämnderna en god information om
tillståndet i verksamheten. Varje nämnd ansvarar sedan för att använda informationen och
göra de prioriteringar som de anser behövs.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén (S)
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef

Motion om kontrollen av Borås Stads Förskolor.
Föräldrar med barn i de alternativt bedrivna förskolorna kan känna sig trygga som Borås Stad har ett
kontrollsystem där de regelbundet inspekterar och dessutom kräver in skriftlig information av dessa.
Tillsynen av de fristående förskolorna sker vartannat år, områdeschefen i den stadsdel det gäller åker
då fysiskt ut till förskolan och gör ett tillsynsbesök. Man kollar då ex: försäkringar, lokaler, personal,
mm.
Däremot kontrollsystemet för de i Borås Stad i egen regi bedrivna förskolor har inte samma
administrativa upplägg.
Kvalitetskontrollen görs genom att de kommunala förskolorna får fylla i en ”rapport” som de sedan
skickar in till utvecklingsenheten som sammanställer dessa. Detta sker 4 gånger per år och det är olika
områden alla gångerna. Den sammanställda rapporten går sedan ut till berörda nämnder där de
kommunalt drivna förskolorna ligger för beslut och godkännande.
Man har i Borås Stad tillsatt ”eckers-pedagoger” till de kommunala förskolorna, detta är ett sätt att få
kvalitetskontroll. I Stadsdel Öster finns det 3 personal som åker ut till 28 kommunalt drivna förskolor
för att kontrollera lokaler, lek, barngrupper, mm. Detta innebär att det tar 3 år innan alla kommunalt
drivna förskolor får en genomgång i Stadsdel Öster.
Detta är inte bra att man har två olika administrativa upplägg baserad på vem som bedriver
förskolorna. Borås Stads invånare skall enligt lag behandlas lika och detta vore tillämpligt även för de
som bedriver alternativa förskolor. För till syven och sist är det föräldrarna som vill veta att deras barn
behandlas lika enligt Kommunallagen. Borås Stad skall ha likformade riktlinjer för samtliga förskolor,
oberoende om vem det är som är utförare.
Därför föreslås: Att Kommunstyrelsen i Borås Stad utreder frågan och återkommer till
Kommunfullmäktige med likformade riktlinjer av kontrollen som är lika för de alternativa förskolorna
som de i egen regi bedrivna.
Borås september 2013

Anna Christensen
Nils-Åke Björklund

REMISSAMMANSTÄLLNING
Stadskansliet
Kvalitet och utveckling
Eva Andreasson
tfn 033-35 32 20
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Motion av Anna Christensen (M) och Nils-Åke
Björklund (M) om kontrollen av Borås Stads
förskolor
Inkomna yttranden i sammanfattning
Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelsnämnden Norr avstyrker motionen om kontroll av Borås Stads förskolor
och översänder svaret till Kommunstyrelsen.
Nämndens yttrande i sammanfattning

Stadsdelsnämnden Norr har fått möjlighet att lämna synpunkter på en Motion om
kontroll av Borås Stads förskolor. Stadsdelsnämnden Norr avstår att yttra sig
utifrån att den föreslagna kontrollen regleras i Skollagen. Egen tillsyn eller kontroll
över den kommunala förskoleverksamheten kan inte göras av huvudmannen själv.
Stadsdelsnämnden avstyrker därför motionen.
Stadsdelsnämnden Väster

Motionen ”Kontrollen av Borås Stads förskolor” avstyrkes.
Nämndens yttrande

Motionen om kontrollen av Borås Stads förskolor syftar till att riktlinjer ska tas
fram för likvärdig tillsyn och kontroll av förskolor. Verksamheten menar dock att
tillsyn enligt Skollagen inte ska genomföras av huvudmannen i de kommunala
förskolorna och att uppföljning av de kommunala förskolornas verksamhet sker i
stor utsträckning och i enlighet med gällande lagar.
Stadsdelsnämnden Öster
Nämndens yttrande

I motionen beskrivs hur kontrollen i dagsläget sker av de alternativt bedrivna
förskolorna i Borås Stad. Motionären menar att kontrollen skiljer sig åt jämfört
med den lagstadgade kvalitetskontrollen som gäller för de kommunala förskolorna.
Motionären föreslår att Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda frågan och
därefter återkomma med likriktade riktlinjer för kvalitetskontrollen av såväl de
alternativa förskolorna som de i egen regi.
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REMISSAMMANSTÄLLNING
Stadskansliet
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Eva Andreasson
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Stadsdelsnämndens uppdrag gällande tillsyn av förskolor i kommunal verksamhet
styrs av Skollagen (2010:800) med Skolinspektionen som den lagreglerade
tillsynsmyndigheten.
Med tillsyn avses i denna lag en självständig granskning som har till syfte att
kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av andra
lagar och föreskrifter.
I skollagen beskrivs att kommunen har tillsyn över förskola och fritidshem vars
huvudman kommunen har godkänt samt för pedagogisk omsorg vars huvudman
kommunen har förklarat ha rätt till bidrag.
Stadsdelsnämndens interna kontroll av de kommunala förskolorna sker
regelbundet med bland annat månatliga ekonomiska uppföljningar, verksamhetsoch kvalitetsuppföljningar.
Mot bakgrund av den statligt reglerade tillsynen av förskolor konstaterar
Stadsdelsnämnden Öster att frågan om kontrollen av Borås Stads förskolor inte
ligger inom nämndens ansvars- och kompetensområde.
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Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Rätt antal timmar
i förskolan!
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås

140130

Lena Palmén

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
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Samverkan

Kommunalråd

Ja
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Kommunfullmäktige

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Rätt
antal timmar i förskolan!
Morgan Hjalmarsson (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 22
augusti 2013 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att
- Ändra lydelse 737:2 i Borås Stads Regler och villkor för förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg så att barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga
för annat barn erbjuds förskola 30 timmar i veckan.
Motionen har varit remitterad till stadsdelsnämnderna och Ungdomsrådet.
Stadsdelsnämnden Norr och Stadsdelsnämnden Väster avstyrker motionen.
Stadsdelsnämnden Öster ställer sig positiv till motionen, men förutsätter att det
görs en övergripande kostnads- och verksamhetsanalys av förslaget.
Ungdomsrådet ställer sig positivt till motionen.
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil.
Kommunstyrelsen anser att rätt till utökad tid i förskolan för barn vars föräldrar
är arbetslösa eller föräldralediga bör införas på längre sikt. Det är dock inte
aktuellt nu, då Skolinspektionens tillsyn av förskolan har visat att förskolorna
inte ges förutsättningar att arbeta mot de mål som anges i läroplanen.
Skolinspektionen påtalar även att barngruppernas storlek och sammansättning
behöver följas upp och utvärderas kontinuerligt samt att Borås Stad behöver
säkerställa att barn som är i behov av särskilt stöd får det stöd som deras behov
kräver.
Med hänsyn till Skolinspektionens kritik är det just nu viktigast att skapa
förutsättningar för nämnderna att vidta åtgärder för att rätta till de brister som
påtalats. I budget för 2014 har vi därför ökat resurserna till förskolan med 20
miljoner. Avsikten är att underlätta för nämnderna att minska antalet barn per
vuxen, säkerställa särskilt stöd till barn som behöver det samt att ge utrymme för
planeringstid.
Det innebär att det för närvarande inte är aktuellt att erbjuda förskoleverksamhet
i större omfattning än vad anges i Skollagen.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén (S)
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef

2013/KS0488

Motion

2013-08-22

Rätt antal timmar i förskolan!
Idag har barn i Borås som har en förälder hemma rätt till förskola 15 timmar i veckan. Det
betyder att barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga med ett syskon fråntas
möjligheten att delta i förskolans heldagsverksamhet.
Förskolan lägger grunden för barns kunskapsutveckling. Förskolan är inte barnpassning
medan föräldrarna jobbar, utan en skolform där barn utvecklas. Förskolan ska ta tillvara barns
naturliga lust att lära. För dem som växer upp i utanförskap är förskolan särskilt viktig. Barn
som har gått i förskola klarar skolan bättre, och barn till utrikes födda stimuleras i sin
språkutveckling. I förskolan får alla möjlighet till social träning, lek, gemenskap och lärande.
Förskolan har också en viktig roll som en fast punkt för de barn som inte får all den trygghet
de behöver från sina föräldrar.
Folkpartiet verkar för att förskolan ska präglas av hög kvalitet, låga avgifter och god
tillgänglighet för alla. Alla barn ska få tillgång till en verksamhet som främjar deras
utveckling, kreativitet och lärande. Vi vill därför att alla barn från ett års ålder ska ha rätt till
30 timmars förskola i veckan.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att:
- Ändra lydelse 737:2 i Borås Stads Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg så att barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga för annat barn erbjuds
förskola 30 timmar i veckan.
Morgan Hjalmarsson (FP)

REMISSAMMANSTÄLLNING
2013-10-22

2013/KS0488

Kvalitet och utveckling
Eva Andreasson
tfn 033-35 32 20

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Rätt antal
timmar i förskolan!
Inkomna yttranden i sammanfattning
Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Norr avstyrker motionen Rätt antal timmar i förskolan.
Nämndens yttrande i sin helhet
Motionären föreslår att barn från 1 års ålder där föräldrar är arbetslösa eller
föräldralediga erbjuds 30 timmar i förskola. Förskolorna har också barn till
arbetande föräldrar som har 15 timmar. Stadsdelsnämnden tolkar motionärens
mening att alla barn ska ha rätt till 30 timmar.
Stadsdelsnämnden Norr ser flera positiva effekter av att de barn som idag har rätt
till 15 timmars förskola vistas längre tid på förskolan.
Forskning visar att förskolorna har svårt att leva upp till barnens behov till
anknytning på grund av många barn i förhållande till antalet pedagoger. En
övergång till 30 timmar istället för 15 timmar ökar behovet av resurser till
förskolan.
De barn och/eller familjer som har behov av fler timmar inom förskolan än vad
regelverket säger har möjlighet att få utökat antal timmar.
Stadsdelsnämnden Norr avstyrker motionen med motiveringen att nämnden anser
att Borås Stad inte ska gå före ett eventuellt nationellt beslut i frågan.
Stadsdelsnämnden Väster
Motionen ”Rätt antal timmar i förskolan” avstyrkes.
Nämndens yttrande i sammanfattning
I motionen ”Rätt antal timmar i förskolan” föreslås Kommunfullmäktige besluta
att erbjuda barn vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga rätt till 30
timmars vistelsetid från det att barnet är ett år gammalt.
Forskning visar att förskolor av god kvalitet ger en positiv effekt på lärandet och
barnets sociala utveckling. Skolinspektionen och verksamheten anser dock att
förutsättningar saknas i Borås Stad för att barngrupperna ska ha rätt storlek och
sammansättning och därmed även för att kunna bedriva en pedagogisk
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REMISSAMMANSTÄLLNING
2013-10-22

2013/KS0488

Kvalitet och utveckling
Eva Andreasson
tfn 033-35 32 20

verksamhet. Stadsdelsnämnden föreslås därför avstyrka motionen ”Rätt antal
timmar i förskolan”.
Stadsdelsnämnden Öster
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka motionen – Rätt antal timmar i
förskolan.
Nämndens yttrande
I motionen föreslås att lydelsen i Borås Stads Regler och villkor för förskola, fritidshem
och pedagogisk omsorg ändras så att barn vars föräldrar är arbetslösa eller
föräldralediga för annat barn erbjuds förskola 30 timmar i veckan.
I nuvarande regelverk erbjuds förskola 15 timmar i veckan. Förslaget om rätt till 30
timmar förskola i veckan innebär att förskolan behöver producera fler platser,
vilket medför ett behov av nyproduktion av förskolor för att tillgodose de
beräknade volymökningarna som förslaget innebär. Stadsdelsnämnden Öster har i
augusti 2013, 366 barn placerade enligt
15-timmarsregeln. En utökning till 30 timmar skulle innebära ett behov av 150 till
200 nya förskoleplatser.
Stadsdelsnämnden Öster är positiv till motionen men förutsätter att det görs en
övergripande kostnads- och verksamhetsanalys av förslaget.
Ungdomsrådet
Ungdomsrådet ställer sig positivt till motionen.
Ungdomsrådet anser att tiden i förskolan är viktigt för barns utveckling. Det är i
förskolan man lär känna sina första vänner och man utvecklar sin sociala
kompetens. Förskolan handlar inte bara om lek utan det sker även en
kunskapsutveckling för barnen. Med grund i detta anser ungdomsrådet att det är
viktigt att alla barn få lika möjligheter till förskola.
Ungdomsrådet anser att alla barn bör ha rätt till 30 timmars förskola och att det
ska vara upp till föräldern att välja om man vill utnyttja alla timmar.
Ungdomsrådet vill dock även framföra en oro kring de ekonomiska
förutsättningarna för en utökning till 30 timmar. Finns det en möjlighet för detta
med tanke på förutsättningarna som är i förskolan idag. Om förskolan ska kunna
ta emot fler barn måste det finnas utrymmer för det, barnen ska vara trygga i
förskolan för att kunna utvecklas.

2 (2)

KU 6

BESLUTSFÖRSLAG

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola och
gymnasieskola läsåret 2013-2014; Terminsbetyg ht 2013
Utvecklingsenheten, Stadsdel Norr, har upprättat redovisning av terminsbetyg för grundskolan.
Meritvärdet i åk 7, 8 och 9 har ökat i jämförelse med 2012, medan gymnasiebehörigheten ligger på
samma nivå. I åk 6 har meritvärdet minskat med 6,9 %. Andelen elever med fullständiga betyg har ökat
något i åk 8 och 9, men minskat i åk 6 och 7.
Utvecklingsenheten har påtalat att det finns en del brister i skolornas inrapportering till
betygskatalogen, vilket medfört mycket extra arbete för att kvalitetssäkra uppgifterna.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att noga följa resultatutvecklingen, samt säkerställa att rätt åtgärder sätts in för
att öka andelen elever som når målen.
Nämnderna behöver även säkerställa att det finns rutiner för en korrekt inrapportering till betygskatalogen så att det
finns tillförlitliga uppgifter som underlag för nämndernas prioriteringar.
Nämnderna lämnar rapport till Kommunstyrelsen över hur de arbetar med uppföljning av resultat, vilka åtgärder som
pågår och planeras samt hur inrapportering av uppgifter kvalitetssäkras. Rapporten lämnas till Kommunstyrelsen senast
den 30 maj 2014.

140130
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Kommunalråd

Samverkan
Ja
x Nej
Kommentar:
Diarienummer: 2013/KS0709
Programområde: 3
Handläggare: Eva Andreasson, tfn 033-35 32 20
Datum/avdelningschef: 2014-01-27/Ingegerd Eriksson

Terminsbetyg HT 2013
Årskurs 9
Kommunal skola
Bodaskolan
Dalsjöskolan
Daltorpskolan
Engelbrektskolan
Erikslundskolan

Antal
elever
117
115
142
110
54

Meritvärde
Genomsnitt
183,7
182,5
199,3
234,3
194,9

Fristadskolan
Sandgärdskolan
Särlaskolan
Viskaforsskolan
Tot Kommunala
Jmfr HT 12

93
98
73
64
879
897

211,2
208,9
191,3
186
200,3
189,8
10,5

Årskurs 9
Fristående skola
Borås Kristna Skola
Engelska Skolan
Kunskapsskolan
Malmen
Tot fristående
Jmfr HT 12

Årskurs 9
Enhetsnamn
Totalt Borås alla år 9
Jmfr HT 12

Antal
elever
7
70
108
16
201
200

Antal
elever
1080
1097

Meritvärde
Genomsnitt
..
268,2
244,6
240
251
232
19

Meritvärde
Genomsnitt
209,8
197,5
12,3

Antal
Beh
GY11

%

80
98
111
100
39

68,4
85,2
78,2
90,9
72,2

79
84
59
42
692
698

84,9
85,7
80,8
65,6
78,7
77,8
0,9

Antal
Beh
GY11
..
70
93
16
184
176

Antal
Beh
GY11
862
874

%

..
100,0
86,1
100,0
91,5
88,0
3,5
%

79,8
79,7
0,1

Antal
Fullständiga
betyg
68
75
97
92
25
71
77
38
34
577
579

%

Antal
Engelska

%

Antal
Matematik

%

58,1
65,2
68,3
83,6
46,3

90
109
133
106
45

76,9
94,8
93,7
96,4
83,3

84
103
114
104
43

71,8
89,6
80,3
94,5
79,6

76,3
78,6
52,1
53,1
65,6
64,5
1,1

89
93
60
51
776
777

95,7
94,9
82,2
79,7
88,3
86,6
1,7

82
85
67
48
730
752

88,2
86,7
91,8
75,0
83,0
83,8
-0,8

Antal
Fullständiga
betyg
..
61
89
14
169
160

%

Antal
Engelska

Antal
Fullständiga
betyg
746
739

%

Antal
Engelska

%

Antal
Ma

69,1
67,4
1,7

974

90,2
88,6
1,6

921

..
87,1
82,4
87,5
84,1
80,0
4,1

..
70
105
16
198
195

972

%

Antal
Matematik

..
100,0
97,2
100,0
98,5
97,5
1,0

..
70
99
16
191
179

%

..
100,0
91,7
100,0
95,0
89,5
5,5
%

931

85,3
84,9
0,4

Antal
Svenska/
Sva
98
103
126
105
49

%

83,8
89,6
88,7
95,5
90,7

85
97
65
48
776
786

91,4
99,0
89,0
75,0
88,3
87,6
0,7

Antal
Svenska/
Sva
..
70
102
16
194
195

%

Antal
Svenska/
Sva
970
982
-

%

..
100,0
94,4
100,0
96,5
97,5
-1,0

89,8
89,5
0,3

Årskurs 8
Enhetsnamn
Bodaskolan
Dalsjöskolan
Daltorpskolan
Engelbrektskolan
Erikslundskolan
Fristadskolan
Sandgärdskolan
Särlaskolan
Viskaforsskolan
Borås Stad kommunala
Jmfr HT 12

Årskurs 7
Enhetsnamn
Bodaskolan
Dalsjöskolan
Daltorpskolan
Engelbrektskolan
Erikslundskolan
Fristadskolan
Sandgärdskolan
Särlaskolan
Viskaforsskolan
Borås Stad kommunala
Jmfr HT 12

Antal
elever
113
121
132
98
43
104
93
79
74
869
859

Meritvärde
Genomsnitt
167,7
197,8
193,7
226,9
167,3
206,5
204,8
150,6
178,9
188,2
170,5
17,7

Antal
elever
114
109
153
115
63
104
116
65
59
909
838

Meritvärde
Genomsnitt
173,6
199,9
184,2
215,7
183,6
210,7
194
160,3
197,6
189,9
153,6
36,3

Antal
Beh
GY11
76
97
99
86
24
89
84
38
47
640
631

Antal
Beh
GY11
71
79
112
92
46
89
106
36
49
680
648

%

67,3
80,2
75,0
87,8
55,8
85,6
90,3
48,1
63,5
73,6
73,5
0,2
%

62,3
72,5
73,2
80,0
73,0
85,6
91,4
55,4
83,1
74,8
77,3
-2,5

Antal
Fullständiga
betyg
64
83
89
82
21
84
80
31
39
573
550

%

Antal
Fullständiga betyg
59
74
98
82
37
81
102
33
39
605
598

%

56,6
68,6
67,4
83,7
48,8
80,8
86,0
39,2
52,7
65,9
64,0
1,9

51,8
67,9
64,1
71,3
58,7
77,9
87,9
50,8
66,1
66,6
71,4
-4,8

Antal
Engelska

%

88
112
111
93
31
96
91
48
60
730
755

Antal
Engelska
87
96
126
106
54
99
112
45
51
776
732

Antal
Matematik
77,9
92,6
84,1
94,9
72,1
92,3
97,8
60,8
81,1
84,0
87,9
-3,9

%

83
103
107
87
28
90
88
45
47
678
687

Antal
Matematik
76,3
88,1
82,4
92,2
85,7
95,2
96,6
69,2
86,4
85,4
87,4
-2,0

%

88
86
130
96
48
93
111
43
52
747
698

73,5
85,1
81,1
88,8
65,1
86,5
94,6
57,0
63,5
78,0
80,0
-2,0
%

77,2
78,9
85,0
83,5
76,2
89,4
95,7
66,2
88,1
82,2
83,3
-1,1

Antal
Svenska/
Sva
96
111
114
95
33
97
89
55
66
756
743

%

Antal
Svenska/
Sva
94
94
130
107
54
103
113
47
53
795
757

%

85,0
91,7
86,4
96,9
76,7
93,3
95,7
69,6
89,2
87,0
86,5
0,5

82,5
86,2
85,0
93,0
85,7
99,0
97,4
72,3
89,8
87,5
90,3
-2,9

Årskurs 6
Enhetsnamn
Aplaredskolan
Asklandaskolan
Bergdalskolan
Bodaskolan
Borgstenaskolan
Bredaredskolan
Byttorpskolan
Dalsjöskolan 4-9
Daltorpskolan
Dannikeskolan
Ekarängskolan
Engelbrektskolan
Erikslundskolan*
Fjärdingskolan
Gula Skolan
Gånghesterskolan
Hestra Midgårdskolan
Kinnarummaskolan*
Kristinebergskolan
Myråsskolan
Målsrydskolan
Rångedalaskolan*
Sandaredskolan
Sandhultskolan
Sjöboskolan
Sjömarkenskolan
Sparsörskolan
Svaneholmskolan
Svedjeskolan
Särlaskolan

Antal
Antal
elever
10
34
30
22
14
14
26
54
34
11
42
62
9
46
22
27
33
8
24
56
18
5
46
13
42
52
28
13
21
16

Meritvärde
Genomsnitt
200,3
204
168,8
159,7
120,4
172,5
192,6
166,6
118,5
190
182,9
193,2
..
176
146,1
226,1
166,5
..
162,3
188,4
190,7
..
207,1
173,8
166
203
162,7
156,9
186
134,2

Fullständiga
Betyg
10
29
25
13
6
12
19
42
19
9
33
57
..
30
18
26
25
..
14
45
18
..
40
8
29
48
27
5
19
5

%

Antal

%

Antal

Engelska
100,0
85,3
83,3
59,1
42,9
85,7
73,1
77,8
55,9
81,8
78,6
91,9
..
65,2
81,8
96,3
75,8
..
58,3
80,4
100,0
..
87,0
61,5
69,0
92,3
96,4
38,5
90,5
31,3

10
32
26
18
9
12
24
44
27
10
38
61
..
39
18
27
30
..
19
50
18
..
42
11
32
50
27
11
19
13

%

Antal

Matematik
100,0
94,1
86,7
81,8
64,3
85,7
92,3
81,5
79,4
90,9
90,5
98,4
..
84,8
81,8
100,0
90,9
..
79,2
89,3
100,0
..
91,3
84,6
76,2
96,2
96,4
84,6
90,5
81,3

10
32
27
17
13
13
21
50
25
9
39
59
..
37
19
27
26
..
20
51
18
..
41
9
38
48
27
10
19
14

%

Svenska/
Sva
100,0
94,1
90,0
77,3
92,9
92,9
80,8
92,6
73,5
81,8
92,9
95,2
..
80,4
86,4
100,0
78,8
..
83,3
91,1
100,0
..
89,1
69,2
90,5
92,3
96,4
76,9
90,5
87,5

10
33
27
14
12
12
22
50
28
9
37
61
..
38
18
26
28
..
18
49
18
..
43
11
34
48
27
8
20
13

100,0
97,1
90,0
63,6
85,7
85,7
84,6
92,6
82,4
81,8
88,1
98,4
..
82,6
81,8
96,3
84,8
..
75,0
87,5
100,0
..
93,5
84,6
81,0
92,3
96,4
61,5
95,2
81,3

Årskurs 6
Enhetsnamn
Trandaredskolan
Viskaforsskolan F-9
Äsperedskolan*
Borås Stad kommunala
Jmfr HT 12

Antal
Antal
elever
48
39
9
938
882

Meritvärde
Genomsnitt
187,9
149,5
..
174,9
181,8
-6,9

Fullständiga
Betyg
39
10
..
702
676

%

Antal

%

Engelska
81,3
25,6
..
74,8
76,6
-1,8

45
30
..
819
765

Antal

%

Matematik
93,8
76,9
..
87,3
86,7
0,6

46
29
..
816
773

* Resultat som baseras på mindre än 10 elever redovisas ej i enlighet Skolverkets riktlinjer för redovisning av resultat.

95,8
74,4
..
87,0
87,6
-0,6

Antal
Svenska/
Sva
46
33
..
820
771

%

95,8
84,6
..
87,4
87,4
0,0

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

E 2 a) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a till handlingarna)
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Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP): Vem äger rätten
till naturen?
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Tekniska nämnden får i uppdrag att under 2014 anlägga en tillgänglighetsanpassad slinga på Rya åsar under
förutsättning att projektet ryms i 2014 års investeringsprojekt, Program för tillgänglighet.
Motionen bifalles

140204
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-02-05
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0411 823
Programområde: 3
Handläggare: Christina Anemo, tfn 033-35 53 05
Datum/avdelningschef: 2014-02-07, Christer Johansson

Sida
1(1)
2014-02-24

Dnr 2013/KS0411

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Christina Anemo
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP): Vem äger rätten till
naturen?
Morgan Hjalmarsson (FP) har lämnat en motion där han föreslår att Tekniska nämnden ska
få i uppdrag att anlägga en tillgänglighetsanpassad slinga på Rya åsar.
Rya åsar är ett av de mest spännande naturområdena i Sjuhäradsbygden. Reservatet har en
omväxlande natur och ligger nära Borås centrum. Området har unika värden för det rörliga
friluftslivet och är cirka 550 hektar stort. De många stigarna passerar vackra naturavsnitt och
leder fram till trevliga picknickplatser och små sjöar. Utsikten och ensamheten med naturen
som man kan uppleva på Rya åsar går inte att hitta på andra ställen i Borås. Men alla har inte
tillgång till vårt vackraste naturreservat. Den kuperade terrängen och skogspartierna gör att
den som inte kan ta sig fram på egen hand är utestängd från att besöka Rya åsar.
I Borås Stads Program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning
fastslås att:
Personer med funktionsnedsättning ska ha rätt till rekreation och idrott. Fritids- och
idrottsanläggningar ska vara fullt tillgängliga. Borås Stad ska ta ansvar för att personer med
funktionsnedsättning får samma rättigheter att delta i kulturlivet som alla andra (s. 5).
Stadsdelsnämnderna, Tekniska nämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Kulturnämnden,
Sociala omsorgsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Ungdomsrådet,
Funktionshinderrådet och Centrala pensionärsrådet har yttrat sej över motionen och beslutat
att tillstyrka den. I Tekniska nämndens yttrande finns dessutom ett förslag på var och hur den
tillgänglighetsanpassade slingan på Rya åsar skulle kunna byggas till en kostnad av 400 000 kr.
Kommunstyrelsen håller med motionären om att människor med funktionsnedsättningar ska
få bemötande och livsvillkor som underlättar tillvaron och ger högsta möjliga livskvalitet. Att
kunna delta i samhällslivet på samma villkor som andra är en viktig del i detta. I Tekniska
nämndens investeringsbudget 2010-2014 finns årligen 1 mnkr avsatt för att förverkliga
intentionerna i Borås Stads Program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning. Under samma period har 2,4 mnkr av anslaget förbrukats. Därmed bör det
finnas finansiering för att anlägga en tillgänglighetsanpassad slinga på Rya åsar under 2014.
Tekniska nämnden får i uppdrag att under 2014 anlägga en tillgänglighetsanpassad slinga på Rya
åsar under förutsättning att projektet ryms i 2014 års investeringsprojekt, Program för tillgänglighet.
Motionen bifalles
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef

Motion

2013-05-23

Vem äger rätten till naturen?
Rya åsar är ett av de mest spännande naturområdena i Sjuhäradsbygden. Reservatet har en
omväxlande natur och ligger nära Borås centrum. Området har unika värden för det rörliga
friluftslivet och är cirka 550 hektar stort. De många stigarna passerar vackra naturavsnitt och
leder fram till trevliga picknickplatser och små sjöar. Utsikten och ensamheten med naturen
som man kan uppleva på Rya åsar går inte att hitta på andra ställen i Borås.
Men alla har inte tillgång till vårt vackraste naturreservat. Den kuperade terrängen och
skogspartierna gör att den som inte kan ta sig fram på egen hand är utestängd från att besöka
Rya åsar. I Borås Stads Program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer
med funktionsnedsättning fastslås att:
Personer med funktionsnedsättning ska ha rätt till rekreation
och idrott. Fritids- och idrottsanläggningar ska vara fullt
tillgängliga. Borås Stad ska ta ansvar för att personer med
funktionsnedsättning får samma rättigheter att delta i
kulturlivet som alla andra (s. 5).
Folkpartiet anser att denna ambition även borde omfatta Rya åsar. Det finns flera tänkbara
områden där en tillgänglighetsanpassad slinga skulle kunna anläggas. Det ska dock vara
möjligt att ta sig till utgångspunkten med bil.
Folkpartiet verkar för att människor med funktionsnedsättningar ska få bemötande och
livsvillkor som underlättar tillvaron och ger högsta möjliga livskvalitet. Att kunna delta i
samhällslivet på samma villkor som andra är en viktig del i detta.
Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta:
-

Ge Tekniska nämnden i uppdrag att anlägga en tillgänglighetsanpassad slinga på Rya
åsar.

Morgan Hjalmarsson (FP)

REMISSAMMANSTÄLLNING
Stadskansliet
Avd Ekonomistyrning
Christina Anemo, tfn 033-35 53 05

datum 2014-02-03

2013/KS0411

Motion: Vem äger rätten till naturen?
Inkomna yttranden i sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från
yttrande)
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker motionen om en tillgänglighetsanpassad
slinga på Rya Åsar.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden anser att det är viktigt att främja Borås Stads invånares
möjlighet till en jämlik hälsa och ett likvärdigt utbud av fritidsaktiviteter.

Nämndens yttrande i sin helhet
Fritids- och folkhälsonämnden har getts möjlighet att lämna yttrande på motionen
”Vem äger rätten till naturen?”. Motionären föreslår att Tekniska nämnden ska få
uppdrag att anlägga en tillgänglighetsanpassad motionsslinga på Rya Åsar. Motionären
hänvisar till Borås Stads program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för
personer med funktionsnedsättning, som syftar till att ge personer med
funktionsnedsättningar rätt till rekreation och idrott på lika villkor.

Fritids- och folkhälsonämnden kommer under 2014 att prioritera en satsning på
anpassning av olika idrotts- och rekreationsanläggningar i syfte att skapa en jämlik
hälsa för alla. Initiativet på Rya Åsar är en viktig del i en satsning på motions- och
rekreationsanläggningar.
Tekniska nämnden

Nämndens beslut
Tekniska nämnden tillstyrker remissförslaget.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Tekniska nämnden strävar efter att öka tillgängligheten inom många av våra
ansvarsområden och det gäller även för friluftslivet. Det är möjligt att anlägga en
tillgänglighetsanpassad slinga men kostnaden för det ryms inte i ordinarie budget.
Beräknad kostnad är 400 000 kronor.
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Nämndens yttrande i sin helhet
Tekniska nämnden har beretts möjlighet att svara på en remiss från
Kommunstyrelsen. Remissen är en motion – vem äger rätten till naturen? Motionen
belyser att Naturreservatet Rya åsar inte är tillgänglighetsanpassat och föreslår att
Tekniska nämnden skall få i uppdrag att anlägga en tillgänglighetsanpassad slinga på
Rya åsar.
Tekniska nämnden strävar efter att öka tillgängligheten inom många av våra
ansvarsområden och det gäller även för friluftslivet. Spåret runt Pickesjön med
fiskebryggor och ett tillgänglighetsanpassat fågeltorn och en spång på Vänga mosse är
de senaste insatserna på det här området.
När det gäller Naturreservatet Rya åsar är det inte bara vårt kanske vackraste område
utan också det mest kuperade. Det gör det svårt att hitta sträckor som är lämpliga för
en tillgänglighetsanpassad slinga. Vi får heller inte påverka natur- och kulturvärden
negativt. De skogsbilvägar som finns är bommade för att vi inte skall få in oönskad
biltrafik i reservatet.
Vi har noga övervägt olika alternativ och slutligen fastnat för ett förslag (se skiss på
karta). Slingan skulle kunna starta nedanför Björbobacken, följa elljusspåret en bit och
få en fin utsikt över Ramshulan, förbi Ödehemmanet för att avsluta mitt i centrum av
reservatet vid hagmarker med utsikt ända bort till Öresjö. För att kunna bygga denna
tillgänglighetsanpassade slinga som blir nästan 1,4 km lång behöver standarden
förbättras på befintliga stigar eller helt nya sträckor anläggas. Dessutom krävs att vi
bygger ungefär 350 meter spång. Kostnaderna uppskattas bli 400 000 kronor. Denna
kostnad ryms inte inom ordinarie verksamhet. Nämnden äskar därför dessa medel för
att kunna genomföra projektet. Kostnader för kommande drift och underhåll bör
kunna rymmas inom ordinarie verksamhetsram.
Miljö- och konsumentnämnden
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Kulturnämnden

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden tillstyrker motionen.

Kulturnämndens yttrande i sin helhet
Kulturnämnden beslutar genom att tillstyrka motionen föreslå Kommunfullmäktige
att ge Tekniska nämnden i uppdrag att anlägga en tillgänglighetsanpassad slinga på Rya
åsar.
Borås Stad har enligt Program för tillgänglighet ett ansvar att tillgängliggöra
kulturmiljöer för personer med funktionsnedsättningar och att anlägga en
tillgänglighetsanpassad slinga på Rya åsar vore helt i linje med programmets
intentioner.
Sociala omsorgsnämnden

Nämndens yttrande i sin helhet
Sociala omsorgsnämnden ansvarar för verksamhet för personer med
funktionsnedsättning och är positiv till att en tillgänglighetsanpassad slinga anläggs på
Rya åsar.

Beslut
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker motionen.
Stadsdelsnämnden Norr

Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker motionen Vem äger rätten till naturen och
översänder svaret till Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sin helhet
Stadsdelsnämnden har getts möjlighet att lämna yttrande på motionen
Vem äger rätten till naturen. Motionären föreslår att Tekniska nämnden ska få
uppdrag att anlägga en tillgänglighetsanpassad slinga på Rya åsar.
Motionen syftar till att människor med funktionsnedsättningar ska få bemötande och
livsvillkor som underlättar tillvaron och ger högsta möjliga livskvalitet. Att kunna delta
i samhällslivet på samma villkor som andra är en viktig del i detta. Ett bra exempel på
att kunna delta i samhällslivet är att kunna motionera och vara ute i naturen. Rya åsar
en viktig del av Borås natur och rekreation och skulle kunna vara ett bra ställe att
anlägga en tillgänglighetsanpassad slinga. Stadsdelsnämnden Norr vill tillägga att
behovet av tillgänglighetsanpassade slingor också bör ses som en helhet utifrån ett
Borås Stadsperspektiv där bland annat kollektivtrafikförbindelser och
parkeringsmöjligheter bör övervägas i förhållande till placering av en slinga. Det bör
även utredas huruvida de befintliga motionsslingor som finns skulle kunna
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tillgänglighetsanpassas, t.ex. Kransmossens rullskidbana. Detta utesluter dock inte att
en tillgänglighetsanpassad slinga anläggs på Rya åsar, som motionären föreslår.
Stadsdelsnämnden Väster

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från
yttrande)
Stadsdelsnämnden Väster beslutar:
Motionen tillstyrks.
Upprättat yttrande godkänns och sänds som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till
Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Stadsdelsnämnden Väster har beretts möjlighet att yttra sig över en motion om att
anlägga en tillgänglighetsanpassad slinga på Rya åsar.
Det vore positivt om resurser kan avsättas före att kunna anlägga en
tillgänglighetsanpassad slinga vid Rya åsar. Det är också i linje med Borås Stads
program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning.

Nämndens yttrande i sin helhet
Stadsdelsnämnden Väster har beretts tillfälle att yttra sig över motionen ”Vem äger
rätt till naturen”. Motionären tar upp att alla medborgare i Borås inte har möjlighet att
kunna besöka det vackra naturreservatet Rya åsar. Den kuperade terrängen och
skogspartierna gör att den som inte kan ta sig fram på egen hand är utestängd.
I Borås Stads program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning är ett av de prioriterade områdena: Kultur, rekreation,
fritidsverksamhet och idrott. Personer med funktionsnedsättning ska ha rätt till
rekreation och idrott. Fritids- och idrottsanläggningar ska vara fullt tillgängliga. Borås
Stad ska ta ansvar för att personer med funktionsnedsättning får samma rättigheter att
delta i kulturlivet som alla andra. Det finns bland annat fina anpassningar gjorda vid
Pickesjön och Transsåssjön.
Det är sannolikt svårt att skapa tillgänglighet till hela området Rya åsar, då det är
mycket kuperat. Den bästa möjligheten kan vara i anslutning till Björbobacken. För att
skapa tillgänglighet behöver det finnas bilväg med bra parkeringsmöjlighet för att i
anslutning till det skapa en anpassad slinga.
Det vore positivt om resurser kan avsättas före att kunna anlägga en
tillgänglighetsanpassad slinga vid Rya åsar. Det är också i linje med Borås Stads
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program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning.
Stadsdelsnämnden Öster

Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka motionen ”Vem äger rätt till naturen”.

Nämndens yttrande
I motionen belyses att naturreservatet Rya åsar i Borås Stad inte är tillgängligt för
personer med funktionsnedsättning. Med hänvisning till Borås Stads ”Program för
tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning”
föreslås i motionen att Tekniska nämnden ges i uppdrag att anlägga en
tillgänglighetsanpassad slinga på Rya åsar.
Stadsdelsnämnden Öster ser positivt på motionen och förutsätter att Tekniska
nämnden samråder med Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) i Borås Stad
avseende slingans utformning, placering m.m.
Ungdomsrådet

Ungdomsrådets beslut
Ungdomsrådet tycker att alla ska ha lika möjligheter och tillgång till naturen på
samma sätt. Ledamöterna ställer sig positiva till motionärens förslag och vill lyfta
fram några synpunkter.
Förslaget är bra för att det minskar skillnader mellan personer med
funktionsnedsättning och andra personer, samt bidrar till att personer med
funktionsnedsättning kan uppleva allt som alla andra gör. Alla ska ha rätt att kunna
komma fram på samma sätt och vara i naturen, oavsett om man sitter i rullstol
eller inte.
Dock vill ungdomsrådet även lyfta att det är viktigt att värna om naturen när man
tillgängliggör områden. Miljön på Rya Åsar får inte förstöras och man ska behålla
naturen som den är, dvs. inte hugga ner träd eller flyta på stenar. Ungdomsrådet
undrar vad personer med funktionsnedsättning efterfrågar mest när det gäller detta
område? Anpassning bör då göras utifrån deras efterfrågan samtidigt som man ska
försöka skona miljön så mycket som möjligt
Ungdomsrådet ställer sig positivt till motionen.
Ungdomsrådets yttrande i sin helhet

I Ungdomsrådet sitter representanter från Borås 7-9 skolor, gymnasieskolor och
fritidsgårdar. De är oftast runt 20-30 personer. Representanterna som sitter i
ungdomsrådet skall vara valda av respektive elevråd eller gårdsråd. Syftet med
ungdomsrådet är att ungdomar skall få mer inflytande i kommunen så att Borås
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Stad blir en bra stad för ungdomar att bo i. Ungdomsrådet skall kunna fånga upp
ungdomsfrågor från hela kommunen, däremot vill Ungdomsrådet poängtera att de
inte kan representera ALLA ungdomar i kommunen.
Ungdomsrådet tycker att alla ska ha lika möjligheter och tillgång till naturen på
samma sätt. Ledamöterna ställer sig positiva till motionärens förslag och vill lyfta
fram några synpunkter.
Förslaget är bra för att det minskar skillnader mellan personer med
funktionsnedsättning och andra personer, samt bidrar till att personer med
funktionsnedsättning kan uppleva allt som alla andra gör. Alla ska ha rätt att kunna
komma fram på samma sätt och vara i naturen, oavsett om man sitter i rullstol
eller inte.
Dock vill ungdomsrådet även lyfta att det är viktigt att värna om naturen när man
tillgängliggör områden. Miljön på Rya Åsar får inte förstöras och man ska behålla
naturen som den är, dvs. inte hugga ner träd eller flyta på stenar. Ungdomsrådet
undrar vad personer med funktionsnedsättning efterfrågar mest när et gäller detta
område? Anpassning bör då göras utifrån deras efterfrågan samtidigt som man ska
försöka skona miljön så mycket som möjligt
Ungdomsrådet ställer sig positivt till motionen.
Centrala Pensionärsrådet

Centrala pensionärsrådets beslut
Centrala pensionärsrådet har tagit del av motionen vem äger rätten till naturen? Vid
sammanträdet den 30 augusti 2013 § 44 beslutade rådet att man ställer sig bakom
motionen.
Funktionshinderrådet

Kommunala funktionshinderrådets beslut
Kommunala funktionshinderrådet har tagit del av motionen vem äger rätten till
naturen? Vid sammanträdet den 3 september 2013 § 36 beslutade rådet att bifalla
motionen.

BoråsBorås TME AB

Har inte lämnat något yttrande på motionen.
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Internpris för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och
matdistribution 2014
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Internpris för hemtjänst mm fastställs enligt bilagt förslag att gälla från och med 1januari 2014.

140206
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-02-07
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0156 706
Programområde: 3
Handläggare: Åke Thor, tfn 35 70 43
Datum/avdelningschef: 2014-02-06, Christer Johansson

Sida

1(1)
Datum

Dnr

2014-02-24
Ekonomistyrning
Åke Thor, tfn 033-35 70 43

Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Öster
Sociala omsorgsnämnden

Internpris för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och
matdistribution 2014
Kommunstyrelsen har den 24 feb 2014 beslutat om nya internpriser enligt
nedanstående sammanställning. Beslutet grundar sig på de principer som
Kommunstyrelsen beslutade 17 juni 2013. Priserna skall gälla från och med 1 januari
2014.
Insats
Hemtjänst, inkl
avlösning/ledsagning
Hemsjukvård
- delegerad insats
Hemsjukvård
- legitimerad insats
Trygghetslarm
Matdistribution

Internpris 2013
346 kr/tim utförd tid i tätort
och 357 kr/tim i glesbygd.
Gångtid/kringtid och OB
ingår.
Nattillägg (22.00-06.00): 160
kr/tim
368 kr/tim beviljad/beställd
tid
10 405 kr/år
134 kr/leverans och 48
kr/levererad portion

Internpris 2014
352 kr/tim utförd tid i tätort
och 363 kr/tim i glesbygd.
Gångtid/kringtid och OB
ingår.
Nattillägg (22.00-06.00): 163
kr/tim
376 kr/tim beviljad/beställd tid
10 634 kr/år
136 kr/leverans och 49
kr/levererad portion

Hemtjänst och delegerad insats – priset bygger på LOV-ersättningen som
Kommunstyrelsen fastställer.
Hemsjukvård legitimerad insats – samma pris som Bemanningsservice. Prishöjning i
samma nivå som ramuppräkningen.
Trygghetslarm – uppräknat med ramuppräkningen 2,2%
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Överenskommelse om mottagande och bosättning av
nyanlända invandrare
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Borås stad åtar sig att årligen ta emot 30 anvisade nyanlända för bosättning i kommunen samt att dessutom
godkänna ett planeringstal för egenbosatta nyanlända på 200 personer.
Kommunstyrelsen får bemyndigande att godkänna överenskommelser om mottagning under förutsättning att
antalen som anges i stycket ovan inte överskrids.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
”Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare” godkänns under förutsättning att
Kommunfullmäktige lämnar begärt bemyndigande för detta.
2014-02-12
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-02-12
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0125 133
Programområde: 3
Handläggare: Åke Thor, tfn 35 70 43
Datum/avdelningschef: 2014-02-11, Christer Johansson

Sida
1(2)
2014-02-24

Dnr 2014/KS0125

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Åke Thor

Kommunfullmäktige

Överenskommelse om mottagande och bosättning av
nyanlända invandrare
Kommunstyrelsen lägger nu fram ett förslag om kommunens åtagande om mottagning och
bosättning av nyanlända invandrare. Kommunstyrelsen har enligt sitt reglemente att svara för
övergripande frågor om flyktingmottagning. Därför kommer detta förslag från
Kommunstyrelsen och inte Arbetslivsnämnden, som är den nämnd som i övrigt ansvarar för
detta verksamhetsområde. Det är respektive länsstyrelse som förhandlar med kommunerna.
Kommunfullmäktige behandlade senast ett motsvarande ärende 21 januari 2010.
Kommunstyrelsen fick då ett bemyndigande att teckna avtal inom en tidigare godkänd total
ram på att ta emot 150 flyktingar per år.
Det finns nu en överenskommelse som gäller tills vidare att Borås skall ta emot 150 nyanlända
varav 100 som anvisas av Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket och 50 som beräknas
bosätta sig på egen hand.
Det nya avtalet innebär att kommunen tar emot 30 nyanlända som anvisas av
Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket. Dessutom finns ett planeringstal på att 200
personer beräknas bosätta sig på egen hand per år. Detta innebär totalt 230 personer, det vill
säga en ökning i förhållande till tidigare fullmäktigebeslut.
Notera att omfattningen på 200 personer är ett planeringsavtal som inte i detalj styrs av beslut
av någon myndighet utan där den enskilde fattar beslut om sin bosättningsort.
Kommunstyrelsen föreslår nu att Kommunfullmäktige tar beslut om den totala volymen i
kombination med att styrelsen får ett bemyndigande att godkänna överenskommelsen i sin
helhet.
Som bilaga till denna framställning finns överenskommelsen i sin helhet och en beskrivning
av berörda myndigheters uppgifter inklusive de statliga ersättningar som en kommun erhåller
för att finansiera mottagandet.
Den nya överenskommelsen skall gälla från och med 2014-04-01

Sida
2(2)
2014-02-24

Dnr 2014/KS0125

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Åke Thor

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borås stad åtar sig att årligen ta emot 30 anvisade nyanlända för bosättning i kommunen samt att dessutom
godkänna ett planeringstal för egenbosatta nyanlända på 200 personer.
Kommunstyrelsen får bemyndigande att godkänna överenskommelser om mottagning under förutsättning att
antalen som anges i stycket ovan inte överskrids.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd

Christer Johansson
Ekonomichef

Överenskommelse om mottagande och bosättning av
nyanlända invandrare
Denna övereiiskommelse bygger på vad riksdagen och regeringen förordnat1 om
mottagning av vissa nyanlända invandrare och är tecknad mellan
Borås stad
501 80 Borås
Kontaktperson: Ulf Olsson
telefon: 033-35 70 21

Staten genom
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg
Kontaktperson: Kirsten Brogaard
telefon: 010-22 44 528

Parternas åtaganden

Denna överenskommelse gäller fr.0.m. 2014-04-0 1 och tillsvidare:

1. Borås stad åtar sig att årligen ta emot 30 nyanlända for bosättning i kommunen
genom anvisning av Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.
Det beräknade planeringstalet for egenbosatta nyanlznda i kommunen är 200 personer, inkl. de ensamkommande barn som beviljas uppehållstillstånd. Det innebär
att det totala mottagandet för kommunen beräknas bli 230 personer per år.
2. Staten genom Migrationsverket betalar under den period som överenskommelsen gäller årligen till kommunen ut grundersättning enligt 9 5 förordningen
(2010: 1122) om statlig ersättning for insatser för vissa utlänningar.

Borås den
Borås stad

-p-.--.p

2014

Göte60rg-den
2 0 14
Länsstyrelsen i Västra Götalands
län

--

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Lars Bäckström
Landshövding

BORAS

STAD

krEd
Kommunstyrelsen

l Lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare samt forordningen (2010:407) om
ersättning till vissa nyanlända invandrare, förordningen (2010:408) om mottagande for bosättning av vissa
nyanlända invandrare, förordningen (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser for vissa nyanlända invandrare och förordningen (2010:1122) om statlig ersättning for insatser för vissa utlänningar.

Om förberedelser

3. Länsstyrelsen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och Migrationsverket
återkommande under året hålla kommunen underrättad om förändringar i det Grväntade behovet av platser.
4. Kommunen ska under den överenskomna perioden planera och ha beredskap
för mottagande enligt punkten 1 samt utifrån vad som övrigt är känt.
5. Kommunen ska ha minst en utsedd kontaktperson som aktivt samarbetar med
Arbetsförmedlingens och Migrationsverkets bosättningssektioner för att ta emot
det antal nyanlända som anges under punkt 1. Kommunen håller berörda sarnverkansparter underrättade om byte av kontaktperson.

6. Kommunen ska tillhandahålla aktuell information om kommunens förutsättningar för mottagande, samt information som är relevant för att nyanlända ska
kunna fatta beslut om bosättning i kommunen.
Om mottagande
7. Migrationsverket och Arbetsförmedlingen ska samråda med kommunen om

mottagande och tidpunkt samt lämna nödvändig information om den nyanlände,
8. Kommunen ska vara beredd att ta emot nyanlända med särskilda behov, med
ringa eller ingen prestationsförmåga.
9. Kommunen får inte utesluta personer eller grupper på osaklig grund, enligt vad
som föreskrivs i 1 kap. 1 , 4 diskrimineringslagen (2008:567).
Om uppsägning, omförhandling m.m.
10. Denna överenskommelse ersätter den tidigare överenskommelsen mellan

Länsstyrelsen och Borås stad med diarienummer 85 1-8872-20 11
11. Uppsägning kan ske av någondera parten per den 3 1 december. Uppsägning
ska ske skriftligt senast tre månader innan aktuellt årsskifte.

1-2; Parterna äger rätt att-uppta förhandlingar om förutsättningarna for mottagningen ändras väsentligt.
13. Överenskominelsen är upprättad i två exemplar varav parterna tagit var sitt.
14. Länsstyrelsen ansvarar for att kopia av denna överenskommelse skickas till
Arbetsförmedlingen respektive Migrationsverket.
Definitioner
15. I enlighet med förordningen (2010:408) om mottagande for bosättning av

vissa nyanlända invandrare avses med nyanländ en person som omfattas av lagen
(20 10:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare(etab1eringslagen), dock utan begränsning till viss ålder.
I överenskommelsen görs en uppdelning, dels i nyanländ som enligt ovan anvisas kommunplats genom Arbetsförmedlingens eller Migrationsverkets försorg,
dels i nyanländ som bosätter sig på egen hand.

16. Med mottagande genom anvisning avses ett mottagande av nyanlända som
föregås av att kommunen gör bostäder i kommunen tillgängliga for nyanlända
som Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket anvisar till kommunen. För att
anvisningen ska kategoriseras som sådan, krävs att de nyanlända personer som
anvisas, flyttar till kommunen.
Detta inkluderar:
- Nyanländ person som bor i anlaggningsboende och anvisas kommun via Arbetsförmedlingen
- Nyanländ person som inom 6 månader från beviljat uppehållstillstånd begär
hjälp med bosättning och anvisas kommun via Arbetsförmedlingen (kan även
avse anknytning, enligt 2 fj andra stycket etableringslagen)
- Kvotflykting som anvisas kommun via Migrationsverket
- Gyrnnasiestuderande i anlaggningsboende som anvisas via Migrationsverket
- Nyanländ person över 64 år som anvisas kommun via Migrationsverket
- Nyanländ person med en prestationsförmåga under 25 procent som anvisas
kommun via Migrationsverket
17. Med bosättning p& egen hand avses:
- Nyanländ person som efter att uppehållstillstånd beviljats ordnar sitt boende
på egen hand, oavsett personens boendeform under asyltiden
- Anknytning enligt 2 fj andra stycket, i Etableringslagen (20 10:197) som
kommer till person som är bosatt i kommunen
- Ensamkommande barn som anvisades plats i en kommun under asyltiden enligt särskild överenskommelse, och som sedan fått uppehållstillstånd

FAKTA - Om myndighetsuppgifter och ersättningar

Vissa statliga myndigheters uppgifter rörande nyanländas bosättning
Lunsstyrelsen ska träffa överenskommelser med kommuner inom länet om mottagande för bosättning av nyanlända (kornmuntal). Länsstyrelsen ska också hålla
Arbetsförmedlingen och Migrationsverket underrättade om kommuntalen.
Arbetsförnzedlingen fattar, efter samråd med länsstyrelserna och Migrationsverket, beslut om fördelning av mottagningsbehovet i varje län (länstal). Arbetsförmedlingen ska också vid behov anvisa plats for bosättning i en kommun åt hushåll
med en eller flera nyanlända personer som har ratt eller kan ha ratt till en etableringsplan enligt lagen (20 10:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Vid anvisning ska Arbetsförmedlingen utgå från vad som kommit fram
vid etableringssamtal med den nyanlände och förutsättningarna för arbete inom
pendlingsavstånd.
Migrationsverket ska beräkna hur många nyanlända som har behov av plats for
bosättning i en kommun under året (mottagningsbehov). Migrationsverket ska
också anvisa plats för bosättning i en kommun för kvotflyktingar. Detsamma gäller övriga nyanlända som inte ska anvisas plats för bosättning i en kommun av
Arbetsförmedlingen och som har behov av anvisning.

Närmare föreskrifter gällande nämnda myndigheters uppgifter ges i förordningen
(20 10:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare och förordningen (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Statliga ersättningar till kommunen
En kommun som träffar en överenskommelse om mottagande for bosättning av
nyanlända har rätt till en årlig grundersattning.
--

- -

p

-

En kommun som tar emot nyanlända har bland annat rätt till
- Schablonersättning/person
- ersättning för initiala kostnader for ekonomiskt bistånd (glapp), samt
- ersättning for ekonomiskt bistånd, stöd och service samt hälso- och sjukvård.
Närmare bestämmelser om statlig ersättning till kommuner ges i förordningen
(20 10:1122) om statlig ersättning for insatser för vissa utlänningar.
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Regler för intern kontroll
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige fastställer regler för intern kontroll i Borås Stad, att ersätta tidigare regler för intern kontroll och
gälla från 2015-01-01.

2014-02-11
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-02-12
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0145 007
Programområde: 1
Handläggare: Christina Anemo, tfn 033-35 53 05
Datum/avdelningschef: 2014-02-11, Christer Johansson

Sida
1(1)
2014-02-24

Dnr 2014/KS0145

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Christina Anemo

Kommunfullmäktige

Regler för intern kontroll
Kommunfulläktige antog 2000-09-21 regler för intern kontroll dessa behöver nu revideras så
att även stadens majoritetsägda bolag omfattas. Ytterligare förändringar är att även riskanalys
och plan för innevarande år ska lämnas samtidigt som årsredovisningen, samt att nämnderna
ska redovisa den interna kontrollen i ett system som stadskansliet anvisar.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige fastställer regler för intern kontroll i Borås Stad, att ersätta tidigare regler för intern
kontroll och gälla från 2015-01-01.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Christer Johansson
Enhetschef

Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
» Regler

G
A
L
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Borås Stads

Regler för
intern kontroll
Regler för intern kontroll 1

Borås Stads
styrdokument
» Aktiverande
– avgörande vägval för att nå
målen för Borås
program – verksamheter och metoder
i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar
strategi

» Normerande
– Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt
att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
policy

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum:
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller till och med: 2017

2 Reglar för intern kontroll

Regler för intern kontroll

Organisation
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har ansvar för att det finns en god intern kontroll. I det ligger även ansvar för en organisation kring intern kontroll.
Nämnderna och de majoritetsägda bolagen
Nämnderna och bolagen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Varje nämnd och bolag ska upprätta en organisation för sin interna
kontroll, och anta regler och anvisningar för denna.
Förvaltningschef och VD
Förvaltningschefen respektive VD ansvarar för konkreta regler och anvisningar för en god
intern kontroll. Dessa regler ska antas av nämnden/styrelsen. Förvaltningschefen/VD ska
löpande rapportera till nämnden/styrelsen hur den interna kontrollen fungerar.
Verksamhetsansvariga
De verksamhetsansvariga cheferna i organisationen ska följa regler och anvisningar om
intern kontroll, och informera övriga anställda om innebörden. De ska verka för att arbetsmetoderna bidrar till en god intern kontroll.
Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmaste överordnad.

Uppföljning
Nämnderna och bolagen
Varje nämnd och bolag ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde, och varje år anta en plan för denna uppföljning. Planen ska baseras på en
riskanalys av rutiner och processer.
Rapportering
Varje nämnd och bolag ska samtidigt med årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen. Då ska även riskanalys och plan för innevarande år
lämnas in. Redovisningen ska också lämnas till Stadsrevisionen.
Nämndernas redovisning ska ske i ett system som Stadskansliet anvisar.
Kommunstyrelsen
Utifrån nämndernas och bolagens redovisningar ska Kommunstyrelsen årligen utvärdera
systemet för intern kontroll, och göra de förbättringar som behövs.

Regler för intern kontroll 3

POSTADRESS 501 80 Borås BESÖKSADRESS Stadshuset, Kungsg. 55
TEL 033-35 70 00 E-POST boras.stad@boras.se WEBBPLATS boras.se

4 Reglar för intern kontroll
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Om- och tillbyggnad av Trandaredsgården
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Lokalförsörjningsnämnden anvisas 14,5 mnkr för om- och tillbyggnad av Trandaredsgårdens förskola i enlighet
med nämndens förslag 2014-01-28

2014-02-13
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-02-14
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0125 287
Programområde: 2
Handläggare: Åke Thor, tfn 35 70 43
Datum/avdelningschef: 2014-02-06, Christer Johansson

Sida
1(1)
2014-02-24

Dnr 2013/KS0125
Ert Dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Åke Thor

Lokalförsörjningsnämnden

Om- och tillbyggnad av Trandaredsgården
Lokalförsörjningsnämnden har den 28 januari 2014 lagt fram ett förslag om om- och
tillbyggnad av Trandaredsgårdens förskola för en beräknad utgift på 14,5 mnkr.
Utgiften överensstämmer med det som anges i den budget som Kommunfullmäktige
fastställt för 2014.
Stadsdelsnämnden Öster har den 17 februari tillstyrkt framställningen. Av nämndens
yttrande framgår att nuvarande driftkostnader minskas med 479 200 kr när
verksamheten lämnar nuvarande paviljonger vid Kransmossen.
Kommunstyrelsen har den 24 februari 2014 beslutat att anvisa Lokalförsörjningsnämnden 14,5 mnkr för om- och tillbyggnad av Trandaredsgårdens förskola i enlighet
med nämndens förslag

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
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

BESLUT

1 (2)

Sammanträdesdatum 2014-02-17
2013/SDNO0157
Handläggare
Göran Carlsson

Kommunstyrelsen

Godkännande av anslagsframställan för om- och tillbyggnad av
Trandaredsgårdens förskola, Trandaredsgatan 42, Hjulet 4.
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan
avseenden om- och tillbyggnad av Trandaredsgårdens förskola till en sammanlagd
investeringskostnad på 14 500 000 kronor exkl. moms.
Nämndens yttrande
Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-25 att Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag att
projektera en om- och tillbyggnad av Trandaredsgårdens förskola för en beräknad utgift på
14 500 00 kronor.
Efter projektering och anbudsinfordran konstateras att totalekonomin för projektet
överskrider budgeten.
2013-10-03 beslutar Lokalförsörjningsnämnden att avbryta upphandlingen för att
tillsammans med Stadsdelsnämnden Öster se över åtgärder som kan förbilliga projektet.
En ny anbudsinfordran har därefter genomförts där utgiftsberäkningen stannar inom
budgeterad kostnad, 14 500 000 kronor. Lokalförsörjningsnämnden har 2014-01-28 översänt
en anslagsframställan till Stadsdelsnämnden Öster för godkännande.
Projektet finns med i Borås Stads budget 2014.
Hyresförändringen år 1 efter ny- och ombyggnad är beräknad till 925 000 kronor. Den totala
hyran för objektet år 1 blir därmed 1 850 901 kronor.
För Stadsdelsnämnden Öster innebär ombyggnaden att Trandaredsgården får ändamålsenliga
lokaler avseende köks- och personalutrymmen. Genom tillbyggnaden skapas ytterligare två
avdelningar vilket innebär att förskolan får fem avdelningar som ger en effektiv och hållbar
verksamhet.
Behovet av tillbyggnad är klarlagt eftersom paviljongerna på Kransmossen behöver ersättas.

BESLUT
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Sammanträdesdatum 2014-02-17
2013/SDNO0157
Handläggare
Göran Carlsson

Stadsdelsnämnden Öster lämnar dock ett förbehåll när det gäller avvecklingen av
Kransmossens förskolepaviljonger. Om efterfrågan på förskoleplatser är fortsatt hög vid
årsskiftet 2014/2015 måste Stadsdelsnämnden Öster överväga att tillfälligt förlänga
förhyrningen av paviljongerna.

Hyreskostnadskalkyl

Ny hyra år Hyresförändring år 1 Trandaredsgårdens förskola
varandeNuvarande hyra Trandaredsgårdens förskola
HyresminsHyresminskning vid avveckling av paviljonger Kransmossen

925 000
965 900
- 479 200

Total hyra Ny totalhyra för Trandaredsgårdens förskola

1 411 700

Stadsdelsnämnden Öster bedömer även att driftkostnaderna för måltidsproduktion och
lokalvård minskar i samband med att paviljongen ersätts med de två avdelningarna på
Trandaredsgården.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER
Ulf Sjösten
Ordförande

Rita Johansson
Stadsdelschef
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Projekteringsuppdrag för om- och tillbyggnad av Bodaskolan
år 7-9 samt tillbyggnad av stadsdelskontor.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Lokalförsörjningsnämnden får ett uppdrag att projektera om- och tillbyggnad av Bodaskolan i enlighet med
nämndens förslag de 17 december.

2014-02-13
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0799 287
Programområde: 2
Handläggare: Åke Thor, tfn 35 70 43
Datum/avdelningschef: 2014-02-06, Christer Johansson

Sida
1(1)
2014-02-24

Dnr 2013/KS0799
Ert Dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Åke Thor

Lokalförsörjningsnämnden
Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Öster

Projekteringsuppdrag för om- och tillbyggnad av
Bodaskolan år 7 – 9 samt tillbyggnad av
stadsdelskontor
Lokalförsörjningsnämnden har den 17 december 2013 föreslagit att nämnden skall få
ett uppdrag att projektera en om- och tillbyggnad av Bodaskolan inklusive ett nytt
stadsdelskontor för en beräknad utgift på 198,5 mnkr. Utgiften överensstämmer med
det belopp som avsatts in den investeringsplan 2014 – 2016 som Kommunfullmäktige
antog den 21 november 2013.
Stadsdelsnämnden Norr har den 16 december 2014 godkänt förslaget för sin del.
Stadsdelsnämnden Öster har genom ett ordförandebeslut den 14 januari 2014
godkänt förslaget under förutsättning att Bodaskolans nuvarande kapitalkostnad inte
skall ligga till grund för någon hyreskostnad efter det att den nya skolan tagits i bruk.
Kommunstyrelsen finner att Östers påpekande om den kommande hyresnivån är
berättigat. Det ger en för hög lokalkostnad för skolenheten om kapitalkostnaden för
den bortrivna delen av skolan även fortsättningsvis skulle ingå i hyresberäkningen.
Principiella frågor om den kommande hyran får avgöras innan den ombyggda skolan
tas i bruk.
Kommunstyrelsen har den 24 februari 2014 beslutat att ge Lokalförsörjningsnämnden
ett projekteringsuppdrag i enlighet med nämndens framställning.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
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

Byggavdelningen

Kommunstyrelsen

Framställan om projekteringsuppdrag för om och tillbyggnad av
Bodaskolan år 7-9 samt tillbyggnad av stadsdelskontor.
Förtydligande av beräkningar.
Total om och nybyggnads bruttoarea är 10 620 m2 inkl. gemensamhetsytor fördelat per
verksamhet:
Skola
Särskola

6 610 kvm
754 kvm

Stadsdelskontor

3 256 kvm

Areaberäkning (BRA) per elev.
Del av byggnad för skoländamål (6610 kvmx0,8x0,9)

4 759 kvm

Uträkning nedan exkluderat skyddsrum och idrottshall.
0.8 beräknas för att exkludera kommunikationsytor (korridorer,trapphus ,teknik etc)
0.9 beräknas för att motsvara BRA i lokalprogram.
6 610 kvm skola , (skyddsrum 655 kvm)
6 610 - 655 = 5 955 kvm.
5955x0.8x0.9 = 4 287 kvm.
4 287/400 = 10,7 kvm per elev.
Yta per elev
(exklusive skyddsrum)

10,7 kvm

Lokalprogram/elev
7,2 kvm
(exklusive idrottshall ,skyddsrum finns inte med i lokalprogram )
Lokalprogram/560 elever
7,6 kvm
Elevantalet i denna skrift 400 elever. (Lokalprogram 560 elever)
Kommunikationsytor (korridorer och trapphus),teknikutrymmen och elevtrymmen
Uppehållsrum exkluderas i areaberäkningen. Dessa kan uppgå till 20% av totalarean.
Skolans utformning avgör hur stor dessa ytor blir men rekommendationen är att
förekomsten av kommunikationsytor bör minimeras.
Lokalprogrammet är tänkt att vara en vägvisare i tidiga skeden av verkliga nybyggnadsplaner.
Enligt lokalresursplanen 2014-2016 finns flera jämnförelseobjekt på yta area per elev som
kan förklara differansen i siffror ovan (tex Fjärdinskolan 21 m2/elev, Dalsjöskolan 14
m2/elev, Asklandaskolan 24 m2/elev.

BESLUT

1 (4)

Beslutsdatum 2014-01-14
2013/SDNO0045
Handläggare
Göran Carlsson

Kommunstyrelsen

Godkännande av framställan om projekteringsuppdrag för omoch tillbyggnad av Bodaskolan år 7 - 9 samt tillbyggnad av ett
stadsdelskontor.
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster föreslår Kommunstyrelsen att ge ett projekteringsuppdrag till
Lokalförsörjningsnämnden gällande om- och tillbyggnad av Bodaskolan år 7 -9 samt
tillbyggnad av ett stadsdelskontor under förutsättning att nuvarande kapitalkostnad för
Bodaskolan skrivs av efter färdigställandet.
Bakgrund
Under 2011 avslutades etapp 1 av ombyggnationen av Bodaskolan som omfattade
förskoleklass till och med årskurs 6.
2013-03-26 begärde Stadsdelsnämnden Öster att Lokalförsörjningsnämnden skulle inleda en
förstudie och kostnadsberäkna ombyggnation av lokalerna för årskurs 7-9 samt en
tillbyggnad av ett stadsdelskontor.
Etapp 2 föreslås omfatta byggnaden som idag inrymmer år 7–9 samt nuvarande
administrationssbyggnad.
I samband med den nya organisationen med stadsdelsnämnder väcktes förslaget att i
samband med Bodaskolans ombyggnation även pröva möjligheten att etablera ett
stadsdelskontor inom skolfastigheten. Nuvarande stadsdelskontor inryms för närvarande i
tillfälliga kontorspaviljonger samt i före detta Brämhults kommundelskontor.
Stadsdelsnämnden Öster ser positivt på att integrera ett stadsdelskontor med Bodaskolan.
Det ger möjligheter att samordna teknik, olika funktioner samt lokalytor och på så sätt nå en
hög effektivitet i lokalutnyttjandet. En ökad vuxennärvaro på skolan är ytterligare en positiv
effekt av en samordnad verksamhet.
Borås Stads ”Lokalprogram för skolor” har använts som underlag vid förstudien.
Inriktningen på förstudien har omfattat skolans behov av ändamålsenliga lokaler med
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modern teknik för en god arbetsmiljö för elever och personal som ska leda till en hög
måluppfyllelse.
För att klara en etablering av ett stadsdelskontor med cirka 100 arbetsplatser krävs att den
nuvarande skolbyggnaden förses med en fjärde våning. Detta kräver en planändring.
Samtidigt behöver det skapas ytterligare parkeringar i området.
Verksamhetsbeskrivning
Skola
Målet med skolans ombyggnation är att skapa en skola för framtiden med en arbetsmiljö som
bidrar till en hög måluppfyllelse i undervisningen.
Genom den digitala tekniken har undervisningen delvis förändrats. Lokalerna måste därför
utformas på ett sätt som stödjer användandet av tekniska hjälpmedel i undervisningen. Som
en del i undervisningen ska skoldelen även omfatta ytor för skolfritidsverksamhet
(uppehållsytor) och ett skolbibliotek. Grundtanken måste vara att dessa lokaler också ska
kunna samutnyttjas för att nå en hög nyttjandegrad.
För såväl elever som personal är arbetsmiljön en viktig del i goda resultat. I dagsläget är
Bodaskolans ventilation underkänd och Arbetsmiljöverket har lagt ett föreläggande om att
stänga skolan om inte åtgärder vidtas.
Arbetsplatser för pedagogerna med tillhörande konferensutrymmen ska tillgodoses. Skolan
måste också bygga in en lokaleffektivitet med hög nyttjandegrad av lokalerna utan att
kvaliteten i undervisningen försämras.
Stadsdelskontor
Ett sammanhållet stadsdelskontor med drygt 100 kontorsarbetsplatser ska säkerställa en
förvaltning som är effektiv och erbjuder ändamålsenliga lokaler med god tillgänglighet för
stadsdelens invånare.
Med utgångspunkt från att stadsdelskontoret ska vara placerat inom Hässleholmen har
tanken på en lokalintegrering med Bodaskolan vuxit sig allt starkare. Genom att samordna
teknik, funktioner och lokalytor förväntas en effektivisering av lokalutnyttjandet. En ökad
vuxennärvaro med en naturlig rörelse inom skolfastigheten är ytterligare en positiv effekt av
en samordnad verksamhet.
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Ekonomi
I Lokalförsörjningsnämndens framställan om projekteringsuppdrag bedöms den totala
investeringskostnaden till 198 500 000 kronor. Byggobjektet finns upptaget i Borås Stads
investeringsplan 2014 – 2016.
Enligt Lokalförsörjningsnämndens beräkningar blir objektets kostnadsförändring efter
ombyggnad 10 974 600 kr. (år 1).
Den totala om- och nybyggnadsarean är 10 620 m2 inkl. som fördelas per verksamhet enligt
följande:
Skola
Särskola
Stadsdelskontor

6 610 m2
754 m2
3 256 m2

Hyreskalkyl uppdelad på respektive verksamhet
Skola
Nuvarande hyra skola (7-9)
Hyresförändring år 1 efter ombyggnad
Ny hyra
Stadsdelskontor
Hyresförändring år 1 efter ombyggnad
Avgår hyra för paviljongen
Avgår hyra för fd. Brämhult kdk
Nettokostnadsökning för stadsdelskontoret

6 177 319 kr
6 830 890 kr
13 008 209 kr

3 364 817 kr
-1 727 306 kr
-1 215 369 kr
422 143 kr

Finansiering
Ur ett verksamhetsperspektiv konstaterar Stadsdelsnämnden Öster att skolans nya hyra efter
ombyggnad, drygt 13 miljoner kronor, inte är möjlig at bära. Stadsdelsnämnden kan bara
konstatera det orimliga i att, enligt hyreskalkylen ovan, finansiera ”dubbla” kapitalkostnader
vilket i praktiken innebär att Stadsdelsnämnden ska finansiera två skolor. Rimligtvis borde
den nuvarande hyran (kapitalkostnaden) avskrivas i sin helhet när skolan är färdigställd med
hänvisning till att ombyggnaden är så pass omfattande att den kan jämföras med en
nyproduktion.
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Den beräknade nettokostnadsökningen för stadsdelskontoret finansieras genom
samordningsvinster med skolan vad gäller lokalvård, vaktmästeri och kontorsservice.
Stadsdelsnämnden Öster godkänner projekteringsframställan under förutsättning att
Bodaskolans nuvarande kapitalkostnad (hyreskostnad) avskrivs i sin helhet efter
färdigställandet.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER
Ordförandebeslut med anledning av brådskande inlämning till Kommunstyrelsen.
Enligt delegation:

Ulf Sjösten
Ordförande
Godkänt av:
Petter Löberg
1:e vice ordförande
Patric Cerny
2:e vice ordförande
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Lokaler för grundsärskolan i Bodaskolan
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Norr godkänner upprättad handling och översänder
skrivelsen till Lokalförsörjningsnämnden.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2010-02-25 att ge berörda nämnder i
uppdrag att organisera, och i ombyggnaden av Bodakolan bygga på ett
sådant sätt, så att elever i grundsärskolans åk 7-9 med inriktning
ämnesområden (träningsskolan) som idag går tillsammans med elever på
Fjärdingskolan F-6 kan gå på Bodaskolan med jämnåriga.
Det ställs stora krav på lokaler och hjälpmedel för denna elevgrupp då flera
av eleverna har stora funktionsnedsättningar varför det inte går att utnyttja
eventuella tomma lokaler på andra 7-9-skolor i Borås Stad. Den geografiska
närheten till Fjärdingskolan är också en förutsättning för att kunna hålla
ihop personalen i arbetet kring elevgruppen. Det är så pass nära att
gemensamma arbetsplatsträffar och samarbete mellan arbetslagen kan
fungera.
Hyran för de nya lokalerna på Bodaskolan beräknas till 778 893 kr per år.
För att minska kostnaden planeras A-resursen, som idag är inhyrd i
Brämhults fritidsgård, flyttas i samma lokaler som grundsärskolan. Den
minskade kostnaden för Stadsdelsnämnden Norr med den lösningen är
105 400 kr. I de lokaler som blir lediga på Fjärdingskolan då de äldsta
eleverna flyttar finns en möjlighet att flytta in verksamheten vid
Kvarngården Mini och då minskar kostnaden med ytterligare 212 451 kr.
Kalkylen är alltså 778 893 – (105 400 + 212 451) = 461 062 kr i ökad hyra.
En hyresökning är motiverad utifrån att antalet elever åter kommer att öka
inom grundsärskolan inom några år eftersom elevantalet i grundskoleåldern
kommer att öka i Borås Stad och elever som är i behov av den verksamhet
som finns på Fjärding/Boda grundsär inte kommer att välja fristående
skolor. Hyreskostnaden per elev idag för eleverna på grundsärskolan vid
Fjärdingskolan är idag ca 65 000 kr per år vilket innebär att en ökning med
7 elever skulle kompensera för hyresökningen. Därmed torde internpriset
inte behöva påverkas.
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Stadsdelsnämnden Norr begär framställer att den planerade ombyggnaden
av Bodaskolan fortskrider enligt plan och Stadsdelsnämden Norr godkänner
den föreslagna hyran.

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Skrivelsen bedöms inte ha någon väsentlig inverkan på miljön.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
I en koncernkalkyl är det endast lokalerna på Kvarngården Mini som är
förhyrda externt. Brämhults fritidsgård är ägd och ger ingen besparing för
Borås Stad som helhet.

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

På vilket sätt berör beslutet barn och ungdomar nu eller i framtiden, direkt eller indirekt?
Eleverna i grundsärskolan åk 7-9 kommer att få möjlighet att samspela med
jämnåriga.
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin mening
Barn och ungdomar som kan komma att beröras av beslutet har inte fått
uttrycka sin mening.
Likabehandling

Att flytta eleverna till Bodaskolan bedöms förbättra förutsättningarna ur ett
likabehandlingsperspektiv.

Omvärldsperspektiv
Inga särskilda aspekter har framkommit vi analysen.
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Facklig samverkan
Ärendet har beretts i LSG, Lokal Samverkansgrupp, för de
kommungemensamma verksamheterna. Arbetsgivare och fackliga är
överens om att det behöver göras en formell riskbedömning innan
ombyggnad och flytt och att vi återkommer till detta när en ritning finna att
ta ställning till.
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2013-12-16.

STADSDELSNÄMNDEN NORR

Malin Carlsson (S)
Ordförande

Annika Andersson
Tf stadsdelschef
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Anslagsframställan för nybyggnation av Orangeri - Rådrum i
Stadsparken Borås.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag på 31 250 000 kr för nybyggnad av Orangeri – Rådrum i
Stadsparken.
Miljö- och konsumentnämnden ges i uppdrag att utreda och anpassa de nuvarande lokalerna i Fullmäktigehuset.
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Kommunfullmäktige

Anslagsframställan för nybyggnation av Orangeri Rådrum i Stadsparken
Lokalförsörjningsnämnden begär ett investeringsanslag på 31,2 mnkr för nybyggnad av
Orangeri – Rådrum i Stadsparken. I investeringsbudget 2014 finns 25,0 mnkr tillgängligt för
projektet. Kommunstyrelsen beviljade 2013-02-18 Lokalförsörjningsnämnden
projekteringsuppdrag för nybyggnation av ett Orangeri – Rådrum i Stadsparken. I Budget
2013 hade Kommunfullmäktige redan beslutat att avsätta 25,0 mnkr till projektet.
Parallellt med projekteringen har Miljö- och konsumentnämnden tillsammans med andra aktörer
i kommunen konkretiserat formerna för ett Orangeri – Rådrum. Den övergripande idén är att
det ska bli ett forum för att kommunicera frågor om hållbar livsstil, stadsutveckling, klimat, miljö
och energi mellan Borås Stads verksamheter och boråsarna. Tanken är även att Orangeriet skall
innehålla ca 5 st. permanenta arbetsplatser med befintlig personal från Miljö- och
konsumentnämnden. Miljö- och konsumentnämnden arbetar även med att konkretisera
formerna för och senare upphandla en restauratör för att driva köksentreprenaden.
Lokalförsörjningsförvaltningen har nu genomfört projekteringen och infordrat anbud.
Nämnden redovisar att det varit en komplex projektering som krävt flera utredningar om
tekniska lösningar. Då det inte heller finns något liknande referensobjekt så har
projekteringen i många fall fått gå in mer i detalj för att kunna se om det är tekniskt
genomförbart. Projekteringen har därför ådragit sig relativt höga kostnader. Under
projekteringen har även frågor från förstudien klarlagts och i vissa fall lett till ändringar från
förstudiens intentionsdokument. Jämfört med förstudien har följande delar tillkommit:
-Vattenspel
-Solcellsanläggning
-Utvändigt solskydd
-Pålning och rivning av befintliga byggnader
Dessa tillägg kan beräknas till 2,25 mnkr vilket innebär att projektet exklusive dessa poster
förväntas bli ca 4,0 mnkr dyrare än Kommunfullmäktiges avsatta medel 25,0 mnkr.
Miljö- och konsumentnämnden beslutade på sitt möte 2014-01-21 att tillstyrka
Lokalförsörjningsnämndens förslag med tillägget att det planerade vattenspelet vid entrén
kvarstår i projektet. Nämnden anför att en förutsättning för den planerade driften är det tillförs
utökade kommunbidrag fr.o.m. 2015. Lokalförsörjningsnämnden har kalkylerat med en hyra på
1,9 mnkr år 1. Till detta kommer rena verksamhetskostnader som Miljö- och
konsumentnämnden uppskattar till 1,1 mnkr. Sammantaget innebär det en ökad årlig kostnad på
3,0 mnkr. I budget 2014 har nämnden erhållet ett utökat kommunbidrag på 1,1 mnkr.
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Kommunstyrelsen bedömer att Lokalförsörjningsnämndens investeringskalkyl är realistisk
utifrån givna förutsättningar för projektet. Tillräckligt många anbud har inkommit vilket
borgar för att prisnivån är ”marknadsmässig”. Nybyggnationspriset per m2 BTA är höga
48 000 kr m2 och beror främst på komplexiteten i projektet. Den årligen tillkommande
kostnaden för hyran uppgår till 1,9 mnkr. Till detta kommer planerade årliga
verksamhetskostnader på 1,1 mnkr. Då projektet innehåller utökade kontorsutrymmen för
Miljökontoret förutsätter Kommunstyrelsen att Lokalförsörjningsnämnden ser över
nuvarande lokaldisposition i syfte att frigöra lokaler för annat ändamål.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag på 31 250 000 kr för nybyggnad av
Orangeri – Rådrum i Stadsparken.
Miljö- och konsumentnämnden ges i uppdrag att utreda och anpassa de nuvarande lokalerna i
Fullmäktigehuset.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd

Christer Johansson
Ekonomichef

