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Val av protokolljusterare

Kc

1

Anmälningsärenden:
a)

Direktionsprotokoll 2014 för Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund.
(2014/KS0168 106-1)

(Bil)

b)

Protokoll från direktionens sammanträden för
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund 2014.
(2014/KS0169 106-1)
(Bil)

c)

Inspektion av överförmyndarverksamheten enligt
19 kap 17 § föräldrabalken och 20 § förmynderskapsförordningen
(2008/KS0257 191-1)
(Bil)

d)

Synpunkter på handläggning av LSS-ärende.
(2014/KS0231 700-1)

(Bil)

(Förslag: a-d till handlingarna)
Kc

Kc
PF

2

3
1

Säkerhetsskyddschef för Borås Energi och Miljö AB:s
verksamhetsområde.
(2014/KS0087 167-1)

(Bil)

Årsredovisning 2013 för Kommunstyrelsen.
(2014/KS0210 042-1)

(Bil)

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för vakansprövning: återbesättning
av vakant tjänst dock ej avdelningschef,
verksamhetsansvarig eller förvaltningschef.
(Den 4-5 februari 2014 ärendenummer 39-43/2014,
den 11 februari 2014 ärendenummer 38 och 44-45/2014,
den 12-13 februari 2014 ärendenummer 46-53/2014,
den 18 februari ärendenummer 55/2014 och den 19 februari
ärendenummer 4 och 15/2014).
(2014/KS0002 023-1)
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b)

Delegation angående dispens för tillsättande av tjänst
med lägre sysselsättningsgrad än heltid.
(Den 18 februari 2014 ärendenummer 1-5/2014).
(2014/KS0042 023-1)

(Förslag: a–b till handlingarna)
PF

PF

I

2

3

1

Tillsättning av tjänst som förvaltningschef till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
(2014/KS0208 023-1)

(Bil)

Stadsdelsnämnden Öster, flytt av kommungemensam kyld
matdistribution
(2014/KS0204 001-1)

(Bil)

Anmälningsärende
a)

Brev om Parkteatern.
(2014/KS0141 807-1)

(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
I
I

KU

2
3

1

Marknadsföringssamarbete 2014.
(2013/KS0750 105-1)

(Bil)

Svar på motion av Anne-Marie Ekström (FP);
Starta planeringen för 400-års firandet av Borås Stad.
(2013/KS0662 861-1)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)

b)

Apotekens brist på integritetsskydd.
(Ärendet har överlämnats till Stadsdelsnämnd Öster för
handläggning)
(2014/KS0198 779-3)

(Bil)

Representation i Centrala Pensionärsrådet och
Kommunala funktionshinderrådet.
(2010/KS0756 103-3)

(Bil)

(Förslag: a-b till handlingarna)

FÖREDRAGNINGSLISTA

5 (9)

2014-03-17

KU
KU

KU

KU

2
3

4

5

Erbjudande om medborgarundersökning 2013.
(2012/KS0700 100-1)

(Bil)

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

(Bil)

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola och
gymnasieskola läsåret 2013-2014; Sammanfattning av
Kvalitetsrapport Barn och elever i behov av särskilt stöd.
(2013/KS0709 600-3)

(Bil)

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

(Bil)

KU

6

Överenskommelse – Stimulansbidrag för regional utveckling i
samverkan inom eHälsa.
(2013/KS0803 047-3)
(Bil)

M

1

Anmälan om delegationsbeslut:
a)

Delegation för tilldelning av småhustomt,
under 2013 har en fastighet sålts (nr 1/2013)
(2013/KS0027 272 -2)

b)

Delegation för ingående av servituts- och
nyttjanderättsavtal understigande ett basbelopp,
2013 (nr 1-32/2013)
(2013/KS0030 255-2)

c)

Delegation för fastighetsreglering där kommunen
erlägger eller erhåller ersättningar till ett belopp inte
överstigande ett basbelopp, har beslutats under 2013
(nr 1-4/2013)
(2013/KS0031 245 -2)

d)

Delegation för gatukostnader understigande ett basbelopp 2013 (nr 1-2/2013).
(2013/KS0032 316 -2)
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e)

Delegation för att teckna arrendeavtal för upplåtelse av
kommunal mark samt uppsägning av arrendeavtal som
tecknats av kommunen 2013 (nr 1-14/2013).
(2013/KS0033 261 -2)

f)

Delegation för rivning av kommunala byggnader av ringa
värde med undantag av byggnader av kulturhistoriskt
intresse och rivningar av principiell betydelse under tiden
2013-10-18 (nr 3/2013).
(2013/KS0035 236 -2)

(Förslag: a - f till handlingarna)
M

M
M

M
E

2

3
4

5
1

Tilläggsavtal för bergtäkt, återfyllnad av bergtäkt och anläggningsarrende rörande Viared 7:2 och Torpa-Hestra 4:1.
(2014/KS0137 261 -2)

(Bil)

Arrendeavtal del av Viared 5:1 för Viareds flygplats.
(2014/KS0146 261-2)

(Bil)

Försäljning av fastigheten Ringskivlingen 4, upplåten
tomträtt
(2014/KS0183 253 – 2)

(Bil)

Exploateringsavtal beträffande Sik 1:163
(2014/KS0245 251 – 2)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)
b)

c)

d)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2014-02-28
(2014/KS0008 049-1)

(Bil)

Svettis i Kypis, skrivelse om ombyggnad av
Kypegården m.m.
(2014/KS0131 824-3)

(Bil)

Skolinspektionen, regelbunden tillsyn av den
fristående skolan Ljud & Bildskolan LBS AB
(2014/KS0133 612-3)

(Bil)

Åtagandebesked från Kommuninvest i Sverige AB
per 2013-12-31.
(2014/KS0234 106-1)
(Bil)
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e)

Arbetsmarknadsdepartementet, nya stödet för
yrkesintroduktionsanställningar
(2014/KS0196 030-1)

(Bil)

(Förslag: a–e till handlingarna)
E

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Likviditetsfrågor – upptagande av lån.
(14 februari 2014, Ärende 04/2014)
(För finansiering av internbankens utlåning till de kommunala
bolagen upptar Borås Stad den 18 februari 2014 lån på 200
mnkr genom upplåning på certifikatsmarknaden. Upplåningen
avser omsättning av befintliga lån).
(2014/KS0044 045-1)

(Förslag: a till handlingarna)
E

3

Donation av medel för inköp av skulpturen House of Knowledge.
(2014/KS0235 046-3)
(Bil)

E

4

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

E

5

Förvärv av fastigheten Rådjuret 1, Lindebergsgatan 3 och anslag till
ändringsarbeten.
(2013/KS0800 252-2)
(Bil)

E

6

Förslag till slutliga koncernbidrag år 2013 inom koncernen Borås
Stadshus AB.
(2014/KS0103 045-1)
(Bil)

E

7

Beslut om taxor för SÄRF:s myndighetsövning.
(2014/KS0161 170-1)

(Bil)

Årsredovisning 2013 för Sjuhärads Samordningsförbund.
(2014/KS0167 107-1)

(Bil)

Insatser mot langning av alkohol i Västra Götalands län 2014.
(2014/KS0236 761 3)

(Bil)

E
E

8
9
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E

10

Kulturnämnden, begäran om investeringsanslag för nytt scengolv
samt fallridå.
(2013/KS0788 041-3)
(Bil)

E

11

Kapitaltäckningsgaranti till Borås Stadshus AB och Inkubatorn i
Borås AB.
(2014/KS0246 107-1)
(Bil)

SP

1

Rivning av byggnader på Skaraborgsvägen/Alidelundsgatan
på Alideberg.
(2011/KS0577 252-2)

(Bil)

Yttrande över Landsbygdsutredning för kollektivtrafiken.
(2014/KS0094 530-2)

(Bil)

Yttrande över granskning av vägplan för utrivning och
byggnation av Gamla Rångedalabron, väg 1704, samt
ny gång- och cykelväg längs väg 1816.
(2014/KS0178 311-2)

(Bil)

Lokalisering av ny förskola i Fristad.
(2013/KS0302 214-2)

(Bil)

Producentansvar för läkemedel.
(2013/KS0777 454-2)

(Bil)

Remissförslag inför bildande av Naturreservatet Storsjön.
(2013/KS0765 265-2)

(Bil)

Förvärv av del av fastigheterna Slätthult 1:11, 1:12,
1:25, 1:31 och 18:1 inkl Gånghesters stationshus.
(2014/KS0185 252-2)

(Bil)

Miljömålsuppföljning
(2013/KS0428 403-2)

(Bil)

Utbyggnad av vänstersvängfält på väg 180 vid Hällered
(2014/KS0230 311-2)

(Bil)

Markbyte rörande fastigheterna Lundby 1:1 och 1:15
på Alideberg samt ersättning till OKQ8 för byggnad
och rivning av bensinstationsbyggnad
(2014/KS0207 269-2)

(Bil)

SP
SP

SP
SP
SP
SP

SP
SP
SP

2
3

4
5
6
7

8
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SP

11

Yttrande över granskning för detaljplan för del av Fristad,
Sik 1:163 m.fl (Fristad Torg)
(2011/KS0209 214-2)

(Bil)

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

Kc2

BESLUTSFÖRSLAG

Säkerhetsskyddschef för Borås Energi och Miljö AB:s
verksamhetsområde
Säkerhetsskydd har bl.a. till uppgift att förebygga att uppgifter som omfattas av sekretess som rör rikets
säkerhet röjs, att bara personer som är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i verksamhet som har
betydelse för rikets säkerhet och även i övrigt förebygga terrorism. Vid myndighet som berörs av
säkerhetsskydd skall finnas en säkerhetsskyddschef.
Borås Energi och Miljö AB:s verksamhet innehåller fler områden som berörs av säkerhetsskydd. Därför
är det motiverat med en särskild säkerhetsskyddschef för bolagets verksamhet.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Säkerhetschef Jessica Wejemark utses till Säkerhetsskyddschef för Borås Energi och Miljö AB:s
verksamhetsområde.

2014-02-25
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-02-26
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0087 167
Handläggare: Göran Björklund, tfn 35 83 00
Datum/avdelningschef: 2014-02-12/GB

Programområde: 1

Kc3

BESLUTSFÖRSLAG

Årsredovisning 2013 för Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Årsredovisning 2013 för Kommunstyrelsen godkänns.

2014-03-03
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-03-05
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0210 042
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 20140303/Svante Stomberg

Programområde: 1
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Kommunstyrelsen
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1 Inledning
Resurstilldelningen till kommunstyrelsen är fördelad på två kommunbidrag. Det första avser
Kommunstyrelsens egen verksamhet Stadskansliet och det andra avser kommungemensamma
verksamheter, som inte har något direkt samband med Kommunstyrelsens verksamhet, men som ändå
ansvarsmässigt budgeteras här.
År 2013 har präglats av fortsatt arbete med att förbättra årsredovisning, budget och andra styr- och
uppföljningsprocesser. Ambitionen och syftet är att bygga en plattform med fakta och fastställda mål
för att ge förutsättningar för bättre processer.
Stadskansliet har under året fortsatt arbetet med det strategiskt viktiga arbetet med Trafikverket
avseende Götalandsbanans framtid.
Kompetensutveckling avseende chefsskapet har fortsatt under året, där dialogforum respektive
chefsforum är exempel på arenor för detta arbete. De förbättringsmetodikerna man arbetat med
innefattar Six Sigma och LEAN. Som en del i arbetet Attraktiv arbetsgivare har projektet Heltid för alla
inletts och kommer att genomföras under 2014.
År 2013 har också varit året för fortsatt arbete efter upphandling av ny IT-plattform inom Borås Stad.
Skiftet av IT-plattformen förväntas ske under år 2014.
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2 Kommunfullmäktiges övergripande
verksamhets- och kvalitetsmål
2.1 Miljö
Kommunfullmäktiges indikatorer
Andelen bussar i stadstrafiken som är
miljöfordon, %.
Antal kunder anslutna till fjärrvärmenätet.

Utfall
2011

Utfall
2012

Målvärde
2013

Utfall
2013

88%

88%

90%

94%

4 326

4 431

4 400

4 447

Andelen bussar i stadstrafiken som är miljöfordon, %.
I slutet av 2012 togs fyra nya biogasfordon i drift som ersättning för tre dieselfordon och dess påverkan
syns på utfallet för 2013.

Antal kunder anslutna till fjärrvärmenätet.
Borås Energi och Miljö har idag anslutit alla större villaområden till fjärrvärme som planerats och det
som nu tillkommer är lokaler och flerbostadshus. Man ansluter även enstaka villor och mindre hyreshus
som finns i närheten av befintlig fjärrvärme, därav ökningen på 16 sedan 2012.

2.2 Infrastruktur
Kommunfullmäktiges indikatorer
Andel fastigheter i kommunen anslutna till
allmän avloppsanläggning, %.

Utfall
2011

Utfall
2012

Målvärde
2013

Utfall
2013

97,4%

97,4%

98%

97,4%

Andel fastigheter i kommunen anslutna till allmän avloppsanläggning, %.
En oförändrad andel på 97,4 % sedan 2011 av fastigheterna är anslutna till allmän avloppsanläggning.
Andelen kan bara ändras om glesbygd ansluts, och den ligger för närvarande utanför
verksamhetsområdet för Borås Energi och Miljö.

2.3 Egen organisation
Utfall
2011

Utfall
2012

Målvärde
2013

Utfall
2013

2,25%

1,3%

2%

2,4%

Antalet sjukfall över 60 dagar.

1

0

1

4

Arbetad tid för timavlönade omräknat till
årsarbetare.

0

0

0

0

Kommunfullmäktiges indikatorer
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.
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Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.
Stadskansliet har en låg sjukfrånvaro i förhållande till Borås Stad som helhet. På Stadskansliet har 2,4 %
av den ordinarie arbetstiden varit sjukfrånvaro. Könsuppdelad statistik visar att kvinnor har en
sjukfrånvaro på 3,6 % av den ordinarie arbetstiden. Motsvarande siffra för männen är 0,5 %. I
statistiken syns inte den dolda sjukfrånvaro som beror på att den som är sjuk har tagit semester eller
flexledigt under frånvaron.

Antalet sjukfall över 60 dagar.
Fyra sjukfall över 60 dagar återfinns i statistiken för Stadskansliet. Könsuppdelad statistik visar att det är
kvinnor som varit sjuka i mer än 60 dagar.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbetare.
I slutet av december 2013 var totalt 77 personer anställda på Stadskansliet. 73 personer har en
tillsvidareanställning. Fyra personer har en tillsvidareanställning i en annan förvaltning med
tidsbegränsat uppdrag för Stadskansliet. En stor majoritet av de anställda arbetar heltid. Under året har
totalt 0 timmar utförts av timavlönade.
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3 Nämndens verksamhet 1
3.1 Stadskansliet
3.2 Resultat
Ekonomiskt sammandrag
Tkr

Bokslut 2011

Bokslut 2012

Budget 2013

Bokslut 2013

Avvikelse

5 457

2 431

2 490

2 443

-47

Avgifter och övriga
intäkter

59 490

51 207

52 757

61 520

8 763

Summa intäkter

64 947

53 638

55 247

63 963

8 716

-54 607

-60 477

-64 232

-62 581

1 651

-5 413

-4 919

-5 523

-5 505

18

Övrigt

-58 485

-48 259

-54 350

-65 340

-10 990

Kapitalkostnader

-15 048

-11 162

-10 820

-10 524

296

-133 553

-124 817

-134 925

-143 950

-9 025

-68 606

-71 179

-79 678

-79 987

-309

Kommunbidrag

69 252

71 581

79 678

79 678

0

Resultat efter
kommunbidrag

646

402

0

-309

-309

646

402

0

-309

-309

5 000

5 000

5 000

5 000

0

Statsbidrag

Personal
Lokaler

Summa kostnader
Buffert (endast i
budget)
Nettokostnad

Godkänt
ianspråktaget
ackumulerat resultat
Resultat jfr med
tillgängliga medel
Ackumulerat resultat

Resultatanalys
Kommunbidraget för Stadskansliet uppgick till 79,7 mnkr medan nettokostnaden blev 80,0 mnkr, dvs
0,3 mnkr högre än kommunbidraget. En del i kostnadsökningen utgörs av 2,5 mnkr för den nya ITplattformen, denna finansieras genom öronmärkta medel från bokslutet 2012.
Under året har Stadskansliet erhållit ett ökat kommunbidrag på 18,1 mnkr. Av dessa avser 3,7 mnkr
inköp av nya datorer IT-arbetsplats, 7,4 mnkr datalicenser, 3,2 mnkr utbyggnad av fibernät, 2,3 mnkr
IT-utrustning till fristående skolor samt 1,5 mnkr lokal utveckling. Dessa tillskott är engångsmässiga
och kommer inte att höja den generella kostnadsnivån.
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3.3 Budgetavvikelse
Verksamheternas nettokostnader
Bokslut
2011

Bokslut
2012

Budget 2013

Bokslut
2013

Avvikelse

7 495

4 531

1 675

6 091

4 416

Kostnader

-64 278

-70 370

-76 469

-82 584

-6 115

Resultat

-56 783

-65 839

-74 794

-76 493

-1 699

1 726

1 380

1 600

2 019

419

-10 156

-10 829

-10 782

-11 186

-404

-8 430

-9 449

-9 182

-9 167

15

429

324

310

363

53

Kostnader

-2 969

-3 197

-3 446

-3 189

257

Resultat

-2 540

-2 873

-3 136

-2 826

310

12 392

11 273

15 297

15 723

426

-12 391

-11 786

-15 587

-16 120

-533

1

-513

-290

-397

-107

0

0

0

0

0

Kostnader

-48

-63

-55

-68

-13

Resultat

-48

-63

-55

-68

-13

3

2

0

2

2

Kostnader

-9 550

-10 090

-9 837

-10 608

-771

Resultat

-9 547

-10 088

-9 837

-10 606

-769

20 388

19 825

20 500

23 203

2 703

-14 466

-12 508

-11 000

-11 781

-781

5 922

7 317

9 500

11 422

1 922

0

0

0

0

0

Kostnader

-201

-140

-140

-140

0

Resultat

-201

-140

-140

-140

0

Tkr
Kommunledning
Intäkter

Information
Intäkter
Kostnader
Resultat
Administrativ service
(juridik)
Intäkter

Personaladministration
Intäkter
Kostnader
Resultat
Övrig gemensam
verksamhet
Intäkter

Nämnd- och
styrelseverksamhet
Intäkter

Markförsörjning
Intäkter
Kostnader
Resultat
Miljö- och hälsoskydd
Intäkter

Totalförsvar och
samhällsskydd
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Bokslut
2011

Bokslut
2012

Budget 2013

Bokslut
2013

Avvikelse

2 375

2 431

2 490

2 443

-47

-2 578

-2 689

-2 716

-2 728

-12

-203

-258

-226

-285

-59

1 981

1 940

1 900

2 156

256

-257

-168

-200

-1 012

-812

1 724

1 772

1 700

1 144

-556

Intäkter

11 476

11 892

11 475

12 174

699

Kostnader

-1 676

-1 095

-1 140

-1 063

77

9 800

10 797

10 335

11 111

776

3 082

0

0

0

0

Kostnader

-6 240

-1 312

-1 300

-1 429

-129

Resultat

-3 158

-1 312

-1 300

-1 429

-129

0

0

0

0

0

Kostnader

-977

0

0

0

0

Resultat

-977

0

0

0

0

30

0

0

0

0

Kostnader

-4 194

-530

-2 253

-2 253

0

Resultat

-4 164

-530

-2 253

-2 253

0

61 377

53 598

55 247

64 174

8 927

-129 981

-124 777

-134 925

-144 161

-9 236

-68 604

-71 179

-79 678

-79 987

-309

Tkr
Intäkter
Kostnader
Resultat
Näringsliv
Intäkter
Kostnader
Resultat
Bostäder

Resultat
Vård och omsorg
Intäkter

Barnomsorg
Intäkter

Grundskola
Intäkter

Totalt
Intäkter
Kostnader
Resultat

3.4 Verksamhetsanalys
3.4.1 Kommunledning
3.4.1.1 Gemensam administration
Under delprogrammet redovisas Stadskansliets samlade administrativa kostnader samt förvaltningens
lokalkostnader. För 2013 uppgår nettoresultatet till ca -200 tkr jämfört med budget. Detta beror främst
på kostnader för minnesgåvor till personal för hela kommunen som ej budgeterats. Lokal utveckling
som finansieras genom centralt avsatta medel bokförs under den gemensamma administrationen.
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3.4.1.2 Sekretariatet
Resultatet för verksamheten ligger i nivå med budget.

3.4.1.3 Ekonomistyrning
Under året har enheten fortsatt sitt arbete med att utveckla den ekonomiska styrningen i
kommunkoncernen, såväl inom kommunen som ut mot bolagen. Implementeringen av de nya
indikatorerna i Vision Borås 2025 har slutförts. Beslutsstödssystemet Stratsys är här en viktig
framgångsfaktor för att få målstyrningen att fungera i hela kommunorganisationen.
Inom finansverksamheten har under året startats ett obligationsprogram på kapitalmarknaden, för att
utöka antalet finansieringskällor och på så sätt i möjligaste mån säkra tillgången på kapital.
Årets resultat uppgår till -0,4 mnkr jämfört med budget. Detta beror främst på externa konsultinsatser i
ägarstyrningen mot bolagssektorn.

3.4.1.4 Personal och förhandling
Personal- och förhandlingsavdelningen arbetar huvudsakligen med strategisk personalpolitik,
övergripande organisationsfrågor, förhandlingsfrågor och IT-strategi.
Samarbetet mellan avdelningarna på Stadskansliet har intensifierats för sammanhållna strategier för att
möta vision 2025. Personal och förhandling arbetar tillsammans med övriga avdelningar med ständiga
förbättringar och kontinuerlig verksamhetsutveckling i syfte att Borås Stad ska vara en attraktiv
arbetsgivare som erbjuder sina anställda goda arbetsvillkor och brukare, kunder och medborgare en god
service med hög kvalitet. Samarbetet med informationsavdelningen har inletts för
kommunikationsinsatser och marknadsföring av Borås Stad som en attraktiv arbetsgivare. Samarbetet
kommer att fortsätta och fördjupas under 2014.
Kompetensutveckling av chefer och arbetsledare i Borås Stad stöds och samordnas av avdelningen.
Under året genomgick fyra grupper med chefer stadens ledarskapsprogram, Chef- och ledarskap i
praktiken. Stadens interna chefsförsörjningsprogram, Framtidens chef, genomfördes med 12 deltagare.
Under 2014 kommer nio personer att genomgå programmet.
Från och med 2013 startade ett systematiskt utvecklingsprogram för chefer i Borås Stad i syfte att som
en god arbetsgivare säkerställa en hög kvalitet på stadens chefer. Sedan 2009 engageras samtliga chefer i
Dialogforum under två halvdagar vår och höst och i december genomförs årligen ett Chefsforum med
politikermedverkan och aktuell talare. I Kommunkompassen påpekas att ”ledarutveckling är ett starkt
kort i Borås”.
Avdelningen har under året arbetat med förutsättningar och förberedelser för införande av
heltidsanställningar för alla. Från och med 2014-01-01 ska alla nya tillsvidareanställda erbjudas
heltidsanställning och från och med 2014-08-01 alla tillsvidareanställda. För att möjliggöra för Borås
Stad att uppfylla Kommunfullmäktiges beslut om heltidstjänster för alla tillsvidareanställda under 2014,
beslutades att tillsätta en projektorganisation samt projektledare som stöd i förändringsarbetet.
Projektets mål är att införa heltidstjänst för i princip alla med men med möjlighet till önskad
tjänstledighet på del av tjänst samt minska antal timanställda. Delade turer ska inte förekomma.
Medarbetarcentrum är en verksamhet som drivs tillsammans med kommuner som ingår i Sjuhärads
kommunalförbund. Målsättningen är att underlätta arbetsrotation i syfte att motverka konsekvenserna
av så kallade inlåsningseffekter för våra anställda. 90 personer har fått stöd vid förändring av tjänst eller
byte av tjänst internt och externt. 206 personer har anlitat medarbetarcentrum för coachande samtal,
grupputvecklingsinsatser mm. Totalt har 1105 tjänster kommit in och av dessa har 468 blivit matchade.
179 nya CV har lagts in i databasen.
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Borås Stad har startat en långsiktig satsning på hållbar jämställdhet, både internt som jämställd
arbetsgivare och externt, på jämställd medborgarservice. I fyra år har projekt Hållbar jämställdhet pågått
via Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Satsningen har två grunder, dels ett beslut i
Kommunfullmäktige dels projektmedel från SKL.
Kommunfullmäktige beslutade 2011 (gäller tom 2014), att prioritera fyra målområden;
• Kunskap om jämställdhet
• Jämställd medborgarservice
• Jämställd arbetsgivare
• Jämställdhetsintegrerad budget (gender budgeting)
Projekt Hållbar jämställdhet är nu avslutat. 420 chefer är utbildade, samtliga nämnder och
bolagsstyrelser är utbildade. Utbildningen är permanentad i stadens chefsprogram. I projektet har
påbörjat ett nytt delprojekt som kallas Smart ekonomi. Borås Stad har tagit fram två rapporter i ämnet
(se nedan). Det är ett sätt att närma sig gender budget. Även arbetet med sociala investeringar som
kommunfullmäktige beslutade om 2013, är ett sätt att anta ett ”smart ekonomi tänk” och ett ”gender
budget tänk”.
Avdelningen arbetar även övergripande och strategiskt med hälsoutveckling i Borås Stad. Under 2013
genomfördes bland annat grundkurs för hälsoinspiratörer samt fördjupningskurser med olika teman,
familjeföreläsning, motionskampanj, den årliga friskvårdskvällen med miniföreläsningar och prova-på
aktiviteter. MerKraft har haft ett brett utbud av friskvårdsaktiviteter under året. Föreningen bygger i
hög grad på ideella insatser och är en av de mest livskraftiga personalföreningarna i Sverige.
Arbetet med ”Grön IT” pågår kontinuerligt. Miljön finns alltid med som en faktor vid upphandling och
val av ny teknik och hårdvara. Införandet av den nya IT-plattformen medför att kommunen kan
energioptimera både klientdatorer och servrar vilket medför att både servrar och klientdatorer försätts i
viloläge när de inte används.
Inom ramen för Kommunfullmäktiges beslut om ny IT-plattform har vi under året upphandlat
implementationen av den nya klientplattformen och ett nytt e-postsystem. Projektet för att installera det
startade under hösten och kommer att fortgå till sommaren 2015. Parallellt med det har även en
utbyggnad gjorts av kommunens datanät. Dels i form av upphandling av fiberförbindelser till de
verksamheter inom vård och omsorg som haft långsamma förbindelser samt utbyggnad av det trådlösa
nätet med prioritet på skolan. Högstadieskolorna var klara till skolstarten i höst och sedan har
utbyggnaden fortsatt inom mellan-, låg- och förskolorna. Utbyggnad av det trådlösa nätet kommer att
fortgå under hela 2014 och innefattar övriga lokaler inom Borås Stads verksamhet. Även
fiberutbyggnaden till kommunens lokaler fortsätter under 2014.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-08-20 att anslå 6 Mkr till fiberutbyggnad i åtta bristområden på
Borås landsbygd (telestationsområdena: Tämta, Avelstomten/Ingeshult, Kommlösa, Tärby,
Björkesjön/Björkhult, Seglora, Hulu och Ljushult. Eftersom Borås Stad satsar 6 Mkr på
bredbandsutbyggnad, så kan kommunen också ansöka om 6 Mkr från Västra Götalandsregionen. Totalt
finns totalt 12 Mkr för bredbandsutbyggnad i Borås Bristområden. I november 2011 hölls de första två
informationsmötena i Tärby Hembygdsgård och Seglora Hembygdsgård. I december 2011 bildades den
första fiberföreningen, TKF Fiber (Tärby, Kommlösa och Finnekumla). Idag finns 14 aktiva
fiberföreningar i kommunen. Sundholmen Fiber och Seglora fiber är igång och gräver. Tämta Fiber och
Borgstena Fiber är på väg att upphandla sina nät. Övriga är i olika förankrings- och
projekteringsstadier. TKF Fiber är den första förening att tända upp sitt nät och nu har 210 av 240
hushåll (mycket hög andel) fått bredband, telefoni och de som valt detta har 17 kanaler bredbands-TV.
Stadskansliet har under 2013 representerat Sveriges kommuner i Bredbandsforums partssammansatta
Arbetsgrupp "Mobilt bredband i hela landet". Gruppen har haft representanter från Post och
Telestyrelsen (PTS), samtliga Telekomoperatörer, Landsting, Länsstyrelser och turism. Mobilgruppens
uppdrag har varit att ge förslag som främjar utbyggnad av mobilt bredband på landsbygd.
Arbetsgruppen ordförande, PTS Generaldirektör Göran Marby, har lämnat gruppens slutrapport till
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styrgruppens ordförande IT-minister Anna-Karin Hatt. Arbetsgruppen redovisar ett dussin förslag där
merparten resulterar i uppdrag till olika myndigheter, PTS, SKL m.fl. Borås kommer att delta i ett SKLlett projekt som rör upphandling av en bredbandstjänst avpassad för offentlig sektors behov av mobilt
bredband på landsbygd.
Enheten för förhandling består av delarna lönebildning/förhandlingar och arbetsrätt,
pensionsadministration samt PA-stöd.
Kostnaderna för löneökningarna under 2013 motsvarar ca 3,07 % för alla avtalsområden. Arbetet med
att jämföra lika och likvärdiga manliga och kvinnliga grupper fortsätter och under året har
arbetsvärderingsprojekt och information om detta genomförts.
Under året har en pensionsadministratör upphandlats. Ny pensionsadministratör är KPA pension.
Under året har utbildningar i LAS-frågor, samverkansavtalet och arbetsrätt genomförts.
PA-stödet på intranätet fortsätter att utvecklas med ytterligare stöd för personalhandläggare, chefer och
arbetsledare.

3.4.1.5 Näringsliv
Uppbyggnaden av det textila klustret har under året följt intentionerna i Borås Vision 2025.
MarketPlace Borås, affärsarenan, har under året flyttat in i sina nya lokaler och har fortsatt att utvecklas
och har nu 185 företag som medlemmar från hela regionen inkl Göteborg. Samtliga verksamheter enligt
strategin är nu i gång, kontorshotell, Fashion Gallery, Arenan och medlemsservice/nätverk. Arbetet
med utvecklingen av det textila klustret pågår i många grupper och verksamheterna i huset har börjat
samarbeta och dra nytta av varandra. Arrangemangen inom området som startats av staden har
genomförts enligt plan. Näringslivsenheten har köpt tjänster av Marketplace Borås för att nå dessa mål.
Vårt bolag, BSTF AB, har formerats och personal har anställts. Bolaget kommer att verka som
underlättare mellan de olika intressenterna i Textile Fashion Center
Business Region Borås har utvecklats enligt plan. Samtliga kommuner i Boråsregionen samt Varberg
deltar i samarbetet. Arbetet samordnas och leds av Borås Stads näringslivsenhet. Näringslivschefen är
tillika verksamhetschef för BRB. Budget har tilldelats genom beslut i Boråsregionens
kommunalförbund. Personal har engagerats och uppgår till 2,0 tjänster. Arbetet mot samtliga mål går
enligt plan och särskilt tillfredställande var att ett samarbetsavtal med BRG kunde tecknas under
hösten.
Waste Recoveryprojektet har fått flera intressentländer under året, förutom Indonesien har Brasilien,
Moldavien och Vietnam kopplats på. Ett gemensamt bolag inom Borås Energi och Miljö har bildats.
Delägarskap från SP och HB. Projekten i främst Indonesien röner stora framgångar och många positiva
synergier kan noteras. Projekt i Moldavien och Vietnam är under uppstart.
Stadens Internationella arbete har stärkts genom utbildnings insatser för förtroendevalda och
tjänstemän. West Sweden, som varit ett bra stöd i bla EU ansökningsarbetet har lagts ned av regionens
kommuner under året. Arbete att tillsammans med övriga kommuner i Boråsregionen, för att om
möjligt överbrygga kompetenstappet samt skapa underlag för en egen uppbyggnad av kompetens, har
inletts . En stor FN konferens, UNIPLA, inom resursåtervinning genomfördes under året med drygt
200 deltagare varav fler än hälften var internationella gäster. Konferensen satte verkligen Borås på
kartan inom området.
Industrimark har detaljplanerats under året och försäljningen av de nya områdena har startat. De sex
tomterna på Viared Norra har sålts och försäljningen av Viared Väst, etapp 1, har inletts. Intresset för
etablering är stort. Enheten jobbar med drygt 100-talet intressenter för ny- eller ometablering Arbetet
med framtagande av ytterligare mark fortgår under 2014.
Arbetet med att stärka handelsområdet har fortsatt under året i enlighet med Borås Vision 2025. En
handelsutredning avseende framtidens handel har genomförts och ett handelsråd har bildats.
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Tillsammans med ett 80-tal företag i branschen har också arbetet med att ta fram en Handelsvision
startats, syftet är att samtliga intressenter ska kunna fokusera mot en gemensam vision, gemensamma
mål och aktiviteter. Detta stärker Borås och näringslivet på ett bra sätt och fokuserar på den stora
styrka vi har nationellt inom området, inte minst inom e-handeln. Arbetet, att tillsammans med
näringsidkarna i centrum och Knalleland, om en gemensam strategi för många nya och intressanta
butiker och handelsstråk har inletts. Målet är att Borås i framtiden ska bli intressant för sin mångfald av
specialbutiker och stora bredd inom modehandel.
Samarbetet med Högskolan i Borås är mycket starkt och vi arbetar tillsammans på att koncentrera och
optimera forskningen kring stadens kärnområden, textil, resursåtervinning och handel till Högskolan i
Borås. Det gemensamma målet att stärka forskningen inom ovanstående områden finns med i alla
satsningar staden gör inom samtliga områden. Även de satsningar som görs inom innovationsområdet
sker givetvis i nära samarbete.
Arbetet med att bygga starka nätverk mellan politik, staden och näringslivet fortgår enligt plan. Under
året har ett mycket stort antal besök i företagen genomförts och stort antal möten, nätverksträffar och
råd anordnats.
Årets resultat ligger i nivå med budget.

3.4.1.6 Samhällsplanering
Avdelningens verksamhet griper över ett brett område från tidiga strategiska utvecklingsidéer till
markförvärv. Avdelningen leder, utvecklar, följer upp och samordnar frågor som avser hållbar
översiktlig samhällsplanering, strategiska markfrågor, infrastruktur, kollektivtrafik, lokal utveckling och
statistik.
Under året har Trafikverket lämnat sitt förslag till Nationell infrastrukturplan för åren 2014-2025. Ny i
Trafikverkets förslag är att hela sträckan Göteborg - Borås till en punkt öster om Borås ska utredas
under planperioden (Götalandsbanan) och delen Mölnlycke - Bollebygd ska byggstartas under
perioden. Trafikverkets ställningstagande i planen påverkar det avtal som Borås under 2012 tecknade
med Trafikverket. Under 2013 har arbete med ett nytt avtal pågått. Avtalsförslaget innebär bland annat
att Borås Stad medfinansierar utredningen med 10 miljoner SEK samt att GR (Göteborgsregionen)
medfinansierar utredningen med 30 miljoner SEK. I avtalet ingår att Trafikverket under 2015 ska
presentera hela Götalandsbanans sträckning samt sträckningen genom Borås. Under året har en
samarbetsgrupp startat mellan kommunerna längst Götalandsbanans stråk. Fokus för samarbetet är
samhällsplaneringsfrågor kopplat till Götalandsbanan. Borås Stad har deltagit i denna grupp.
Under året har arbetet med den fördjupade översiktsplanen fortsatt. Fördjupningen ska klargöra
kommunens utvecklingsvilja i stråket längst Götalandsbanan. Inom ramen för fördjupningen har under
året en särskild godsstudie gjorts och en funktionsanalys för stationsområdet påbörjats.
2013 fick Samhällsplaneringsavdelningen i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan, Öp15. Arbetet har
under 2013 påbörjats och en framtidsbild utifrån Borås 2025 samt en processplan för det fortsatta
arbetet har tagits fram.
En grönområdesplan har varit på samråd, inkomna synpunkter har bearbetats och planen
färdigställdes för antagande i Kommunfullmäktige. För att studera trafikåtgärder och framtida
utveckling av Tosseryd, Frufällan och Sparsör pågick arbetet med strategiska planer för tätorterna.
Under 2013 har arbetet påbörjats med en strategisk plan för Gässlösa. Området står inför betydande
förändringar när nya Rv27 färdigställs 2015. I samband med att den nya förbifarten för Sjöbo byggs
görs en strategisk plan för hela Sjöbo för att belysa vilka möjligheter som skapas när
genomfartstrafiken minskar. Under 2013 intensifierades arbetet med en Trafikstrategi. Den kommer
att utgöra en viktig del i översiktligt planarbete.
I det strategiska planarbetet identifieras områden för framtida utveckling av nya bebyggelse- och
rekreationsområden. Nuvarande markägoförhållanden inom dessa studeras och utgör underlag för
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beslut om fastighetsförvärv eller markbyten i en Markstrategisk plan. Detta arbete sker i nära
samarbete med bl a Tekniska förvaltningens Skogsavdelning. Vi har en betydande omvärldsbevakning
av fastigheter som är till försäljning. Tillsammans med Skogsavdelningen görs en första bedömning om
ev fastighetsköp.
I arbetet med Framtidens kollektivtrafik så har samverkan inom kollektivtrafiken ändrats och avtalet
förtydligats. Samverkan ska ske på en operativnivå mellan Borås Stad, Västtrafik och
trafikentreprenören. Detta sker i två grupper med en långsiktig nivå om utvecklingsfrågor och en
driftgrupp. Stadskansliet arbetar tillsammans med Västtrafik, bussentreprenören och Västra
Götalandsregionen på att ta fram en Utvecklingsplan för stadstrafiken i Borås.
Under 2013 har Stadskansliet arbetet med att utreda förutsättningarna för Bus Rapid Transit (BRT) i
Borås, en typ av buss som kan sammanfattas "tänk spårvagn-kör buss", arbetet med att utreda
förutsättningarna för BRT i Borås fortsätter under 2014.
Arbetet för att samla civilt skytte till ett gemensamt center har fortsatt under året. Nya
lokaliseringsalternativ har diskuterats, andra har avförts.
Den naturvetenskapliga dimensionen i utredningen kring förorenade sediment i Viskan samt en
riskbedömning och riskvärdering vid Djupasjön, Guttasjön och Rydboholmsdammarna har
färdigställts. Kommunfullmäktige har beslutat att inleda processen om framtida sanering av Viskan.
År 2013 inkom 67 ansökningar till Kommunstyrelsens Medel för lokal utveckling. 60% beviljades, till
en total kostnad av 1,1 miljoner kronor. Exempel på vad beviljade projekt ska åstadkomma är
kulturdag, hiss, utegym, kartor informationstavlor, hemsida och båt.
Leader Sjuhärad fortsätter att ge bidrag till projekt inom turism, kultur, natur och miljö. Viktiga delar i
den strategi som gäller fram till 2014 är småföretagande, kulturhistoria, textil, turism och ungdomar. Ett
60-tal projekt pågår i Sjuhärad, bl a över 20 lokala fiberföreningar samt många Sjuhäradsövergripande
projekt.
Coompanion Sjuhärad fortsätter att gratis stödja de som vill starta företag tillsammans med andra.
Årets kooperativ blev Sjuhäradsmat. Av årets 32 nybildade föreningar var 11 från Borås, främst
fiberföreningar och sociala företag.
Styrgrupper med politiker från ett antal olika nämnder som startade 2011 med fokus på stadsplanering
och hållbar utveckling i stadsdel Hässleholmen respektive Norrby har under 2013 fortsatt driva på
utvecklingen i respektive stadsdel. För Hässleholmen fokuseras på ombyggnad av torget och för
Norrby på aktiviteter med boende och verksamheter samt skisserar utvecklingen tillsammans med
projektet Norrby växer.
Intresset för att etablera vindkraft har ökat både i kommunen och nära gränsen i grannkommunerna
och även invånares engagemang för att i vissa områden bilda grupper som inte vill ha vindkraft. Ett
tiotal projekt i olika storleksklasser undersöks av exploatörer eller är under beredning.
Avdelningen säkrar kvaliteten på statistik om kommunen. Invånarantalet närmade sig en ny
tusentalsgräns och preliminärt var det 105 899 invånare i november. Detta var en ökning på 1032
personer, betydligt fler än november året innan. Födelseöverskottet var preliminärt 305 personer (färre
än året innan), invandringsöverskottet var 777 personer (fler än året innan) samt underskott på inrikes
flyttning.

3.4.1.7 Kvalitet och utveckling
Enheten Kvalitet och utveckling ska stärka Kommunstyrelsens uppdrag i mål- , framtids- och
uppföljningsfrågor. Enheten ska följa upp och samordna gentemot nämnder och bolag i kvalitetsfrågor.
Arbetet sker i nära samarbete med förvaltningar och bolag samt med övriga enheter på Stadskansliet.
Den 18 oktober 2012 antog Kommunfullmäktige ”Borås 2025 – Vision och strategi”. Visionen är den
övergripande målbilden för hela Borås Stads verksamhet. För att alla ska känna till visionen och arbeta
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utifrån den krävs mängder av insatser på olika nivåer. Det viktigaste har därför varit att under år 2013
skapa en förståelse för visionens innebörd och hur alla verksamheter såväl enskilt som i samverkan kan
arbeta i visionens riktning.
En bra förutsättning för att skapa engagemang och förståelse för visionen är genom dialog. Under året
har en ”visionsturné” genomförts där förvaltningars och bolags ledningsgrupper besökts för att skapa
förståelse för visionen och en hållbar utveckling, intresset har varit stort. Även vissa nämnder har
besökts i anslutning till uppstart av budgetarbetet inför 2014.
En prototyp till visionsspel har tagits fram och testats. Spelet öppnar upp för diskussioner kring hållbar
utveckling och hur verksamheterna kan arbeta utifrån målområdena i en hållbar riktning.
Under året har ca 250 personer deltagit i föreläsningar/introduktion i Lean-metoden och målgruppen
har varit chefer och företroendevalda. Utbildning och coachning i systematik och struktur för ständiga
förbättringar har också genomförts för ett antal arbetsgrupper som tillsammans med sina chefer arbetar
med Lean som metod.
Under 2013 fortsatte arbetet med förvaltningsövergripande förbättringsprojekt enligt Six Sigmametodiken. Projekten har drivits av fyra förbättringsledare som varit projektanställda på Stadskansliet
under perioden 2012 - 2013. Tjänsterna har finansierats av stadsdelsnämnderna, Arbetslivsnämnden
och Sociala Omsorgsnämnden. Projekten har alla utom ett varit föaltningsövergripande, prioriterade
och beslutade av koncernledningsgruppen. Projekten har bedrivits kring t ex hemtjänst,
läkemedelshantering och flexiblare fordonshantering.
Borås Stad deltar sedan hösten 2013 i Sveriges kommuner och Landstings (SKL) projekt Ständiga
Förbättringar där utmaningen är att utveckla en metodik som i stor utsträckning uppmuntrar och
engagerar chefer och övriga anställda i att lämna olika förslag till förbättringar som sedan genomförs i
verksamheten. En metodik som ska genomsyra hela organisationen och samtidigt kunna mätas i den
gemensamma nämnaren ”Antal förbättringsförslag och genomförda förbättringar per anställd”.
Borås Stads kvalitetspolicy har reviderats under året och innehåller nu värdeorden professionalism,
engagemang och lärande. Dessa ligger nu till grund för de centrala lönekriterierna och är en viktig del i
den handbok för att stödja i det systematiska arbetet med ständiga förbättringar som arbetats fram
under året.
Kommunen har tagit ett samlat grepp och skapat ett gemensamt system för synpunkter, projektet har
genomförts under 2013. Samtliga förvaltningar har nu ett gemensamt system och rutin för hanteringen
av synpunkter en väg in på webbplatsen har skapats för medborgarna .
Brukarundersökningar har genomförts under våren inom förskola, grundskola och gymnasieskola.
Bibliotek, fritidsgårdar samt gator och vägar har genomfört undersökningarna under hösten. Inom
äldreomsorgen har Socialstyrelsen för första gången genomfört totalundersökningar, vilket gjort att
kommunen inte genomfört några egna undersökningar.
Samtliga verksamheter har fått goda resultat när det gäller trygghet och personalens bemötande. Inom
grundskolan får lärares förväntningar på elevernas prestationer ett högt betyg.
Brukarnas inflytande och delaktighet behöver förbättras i alla verksamheter. Andra
förbättringsområden är förskolelokalernas anpassning till verksamheten samt äldres upplevelse av
ensamhet.
Inom individ- och familjeomsorgen pågår en översyn av brukarundersökningarna i samverkan med
övriga Sjuhäradskommuner. Undersökningarna kommer att genomföras under 2014. Syftet med
översynen är att göra det enklare för brukarna att svara på enkäten samt att kommunen ska få ett bättre
underlag för att förbättra verksamheterna.
Kommunens Kvalitet i Korthet har genomförts under hösten. Sammanlagt har 220 kommuner deltagit
i undersökningen. Resultatet kommer att följas upp under våren 2014.
Borås Stad har goda resultat bl a när det gäller att erbjuda plats i förskola på önskat placeringsdatum,
bemötande vid telefonkontakt och tillgänglighet till bibliotek, simhall och återvinningsstation. Även
Kommunstyrelsen, Årsredovisning facknämnder 2013
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företagsklimatet får ett gott omdöme.
Några förbättringsområden är kvalitet och serviceutbud inom äldreomsorgen, svarstider för e- post
samt tillgänglighet per telefon
Borås Stad har deltagit i SCB:s medborgarundersökning under hösten. Undersökningen omfattar Nöjd
Region- index, Nöjd Medborgar- index samt Nöjd Inflytande- index. Borås Stads resultat ligger över
riksgenomsnittet för alla tre områdena. Inom delområdena förskola, grundskola och äldreomsorg har
Borås inte lyckats nå upp till riksgenomsnittet.
Öppna jämförelser har publicerats av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL och Socialstyrelsen
inom följande områden under 2013: Grundskola, gymnasieskola, vård och omsorg om äldre, trygghet
och säkerhet samt socialtjänst. Resultaten sammanställs för Borås Stad i jämförelse med riket och
föregående år, samt sänds till berörda förvaltningar.
Redovisning och uppföljning av resultat
Under året har rutin och modell för genomförande, uppföljning och redovisning av resultaten
förbättrats.
Kommunstyrelsen följer upp resultaten på olika sätt. Nämnderna lämnar analys och information om
pågående och planerade förbättringsåtgärder för brukarundersökningar och valda områden i
Kommunens Kvalitet i Korthet. Övriga resultat överlämnas till nämnder och förvaltningar för att
användas i förbättringsarbetet.
Samtliga resultat publiceras och kommenteras på Borås Stads webbplats.
Jämförelsetjänsten
Jämförelsetjänsten" Ett välgrundat val" lanserades i januari 2013. Jämförelsetjänsten presenterar resultat
och andra fakta inom förskola, grundskola, gymnasieskola samt vård- och omsorgsboende. Tjänsten är
i första han till för Borås Stads medborgare som ska kunna jämföra olika enheter med varandra på ett
enkelt sätt. Tjänsten kan även användas internt för jämförelse av enheternas resultat. Antalet besökare
har varit över 300 per dag i genomsnitt under året. Tjänsten har marknadsförts både internt och
externt genom t ex notiser och reportage i Så Klart Borås, affischering i staden och genom
informationsbroschyrer som har spridits både inom kommunens egna verksamheter och på olika
mötesplatser. Nytta och funktion med tjänsten har följts upp internt under året och några av
indikatorerna har ändrats för att stämma överens med nationell statistik och resultat.
I syfte att utveckla arbetet med barns och ungas inflytande har en rad insatser gjorts. För att öka
kunskapen om barnkonventionen och barnrättsbaserade beslutsprocesser har förvaltningsledningar och
presidier i alla förvaltningar erbjudits utbildning. Flertalet förvaltningar har genomfört utbildningen och
insatserna fortsätter. I samband med utbildningstillfällena har även ett tankestöd i form av en
barnchecklista utvecklats, ett antal nämnder använder denna inför beslut.
Arbetet med nätverken kring ungas inflytande har fortsatt. Fokus under året har varit att stärka
samarbetet med ungdomssamordnare på stadsdelarna. Arbetet har gett goda resultat och ett flertal
gemensamma insatser är planerade för nästkommande år.
Borås Stads Ungdomsråd har under året arbetat med att se över sina former och organisation. En rad
insatser har gjorts för att öka samarbetet med lokala ungdomsråd på stadsdelarna.
Ett ökat samarbete med lokala ungdomsråd har gjort ungdomsrådet till ett bättre och öppnare forum
för inflytande för stadens unga. Rådet har under året även antagit nya stadgar och beslutat om nya
former för sitt arbete.
I hemtjänstvalet har ca 20 % av brukarna valt någon av de privata utförarna. Antal var under året
relativt konstant efter att ha ökat tidigare. Åtta av elva företag erbjuder både service och omvårdnad.
Viss kvalitetskonkurrens finns mellan utförarna, framförallt mellan företag med profilering i
kultur/språk. Ett avtal hävdes med omedelbar verkan under våren för ett företag som inte uppfyllde
kommunens krav. Under året har Konkurrensverket gjort en pilotstudie där Borås Stad medverkade
kring kostnadsneutralitet mellan privata utförare och egenregi, samt lämnat ett anmälningsärende från
Kommunstyrelsen, Årsredovisning facknämnder 2013
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Almega utan åtgärd.
Riktlinjer för medborgardialog har under året fastställts. En beredning för medborgardialog har inrättats
under Kommunfullmäktige. Beredningen har ansvaret för att samordna och planera
kommungemensamma och kommunövergripande dialoger.
Avdelningen redovisar totalt ett underskott på 161,0 tkr. När det gäller personalkostnader redovisas ett
underskott på 702 tkr. Detta är lönekostnader för den tjänstman som frikopplats för att arbeta med
kommunens satsning för bättre resultat i skolan. Underskott när det gäller bidrag /tranfereringar 139,0
beror på att kommunen centralt har stått för kostnaderna för den sommarskola som under 4 veckor
genomfördes av Brygghuset.

3.4.2 Information
Informationsavdelningen bidrar med professionalism i kommunens kommunikation. Avdelningen har
under året stöttat kommunens verksamheter i kommunikations-, marknadsförings och PR-frågor. Hit
hör bl a vision Borås 2025, orangeriet, synpunktshantering, projektet Lust att lära – möjlighet att lyckas,
kriskommunikation, projektet Borås rent och snyggt och arbetet med att marknadsföra kommunen som
en strategisk arbetsgivare.
På koncernledningens initiativ har avdelningen drivit arbetet med en handbok i kommunikation för
Borås Stad, som ger en struktur för hur, varför och vad vi kommunicerar. Allt vad den beskriver tar sin
utgångspunkt i den under året antagna kommunikationspolicyn för Borås Stad och i vision Borås 2025.
Arbetet med att stärka varumärket Borås Stad har bl a skett genom ett nytt koncept för att välkomna
nya boråsare. Kommunens närvaro i media har bl a stärkts genom pressmeddelanden som under året
haft 75 000 läsningar. Arbetet med att utveckla dialogen i sociala medier ”gillas” av 2 500 följare på
Facebook och Twitter, en ökning med 25 procent jämfört med 2012. På vår webbplats boras.se ökade
antalet besökare med 2,3 procent till drygt 3 miljoner 2013. Under året startade avdelningen också ett
Instagram-konto där anställda presenterar sin jobb-vardag.
Informationsavdelningen har 2013 utrett och upphandlat en ny webbplattform för kommunens
webbplatser. Ett arbete som ger oss stora möjligheter att utveckla en modern digital kommunikation i
tiden.
Personaltidningen Saxen, som ges ut 4 ggr per år, har numer ett koncernövergripande perspektiv med
ett brett innehåll från förvaltningar och bolag. Medborgartidningen Såklart Borås, som ges ut 4 gånger
per år, speglar vår service och verksamhet bl a med artiklar från stadsdelarna och kulturen.
Avdelningen har ett uppdrag att årligen sammanfatta kommunens verksamhet för medborgarna i Borås
Stad. ”Det hände 2012” distribuerades till alla boråsare.
Informationsavdelningen har ett kontinuerligt klarspråksarbete, och de insatser vi erbjuder
förvaltningarna har blivit efterfrågade. Avdelningen har också tagit stor del i arbetet att omforma
kommunens styrdokument, vad gäller struktur, terminologi och språk.
Under 2013 har Borås Stad haft avtal om marknadsföringssamarbete med IF Elfsborg och Borås
Basket. Syftet med kommunens köp av reklamplats är att marknadsföra såväl Borås Stad som Borås.
Informationsavdelningen hade 2013 sju medarbetare. Årets resultat ligger i nivå med budget.

3.4.3 Adminstrativ service (juridik)
Verksamheten Juridik visar ett överskott på 310 tkr som beror på att enheten inte har varit fullt
bemannad under året.
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3.4.4 Personaladministration
Kompetens
Verksamheten är väl etablerad i kommunens organisation och är numer en given partner, när det gäller
att anordna kompetensutveckling för kommunens personal.
Företagshälsovård
Previa är vår företagshälsovård, de är en oberoende (partsneutral) expertresurs i arbetsmiljöarbete,
rehabilitering och arbetsanpassning. Avtalet har förlängts t.o.m. 2015-08-31. Kostnaden för
företagshälsovård debiteras respektive nämnd.
Fackliga företrädare
Av de fackliga företrädarna arbetar ca 6 årsarbetare centralt och är förhandlingsmotpart till
Kommunstyrelsen. Skolledarförbundet har en regional ombudsman på sin fackliga tid vilket bekostas
centralt med ca 40 000 kr/år. Kostnaderna för övriga fackliga fördelas på förvaltningarna.

3.4.5 Övrig gemensam verksamhet
För stöd till Bestyrelsen för Nationaldagens firande och Borås Nämndemannaförening har utdelats
68 tkr.

3.4.6 Nämnd och styrelseverksamhet
Verksamheterna gick 769 tkr över budget främst beroende på ökade personalkostnader samt
studiebesök som har gjorts under året vilka ej varit budgeterade.

3.4.7 Markförsörjning
Intäkterna är ca 23 000 tkr och utgörs av arrenden av olika slag.
Den positiva budgetavvikelsen på 1 900 tkr beror på ett statligt driftbidrag från Naturvårdsverket för
Vänga Mosse på 1 900 tkr samt ca 1 700 tkr för bergtäkt och deponi enligt Borås Stads avtal med NCC
på Ramnaslätt.

3.4.8 Miljö och hälsoskydd
Blå Stjärnans djursjukhus har erhållit ett bidrag på 140 tkr för att skapa möjlighet att driva jour
verksamhet.

3.4.9 Totalförsvar och samhällsskydd
Statsbidraget till verksamheten Civilförsvar uppgick 2013 till 2 443 tkr. Enligt lagen om kommuner och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap åvilar ett antal
uppgifter på kommunen. Risk- och sårbarhetsanalyser, planering för extraordinära händelser,
Kommunstyrelsen, Årsredovisning facknämnder 2013
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utbildning, övning och rapportering är exempel på uppgifter. Kommunens uppgifter i
krishanteringssystemet samordnas av en säkerhetssamordnare vid Stadskansliet, kostnaden för detta
uppgick till ca 1 711 tkr.
Under 2013 har arbetet bl.a. bestått i uppföljning av kommunens övergripande risk- och
sårbarhetsanalys. Tidigare i år har också nämnderna ånyo fått uppdraget att ta fram egna planer för
extraordinära händelser. Ett arbete som samordnas och stöds av Kommunstyrelsen. Mot bakgrund av
detta har 728 tkr betalats ut till förvaltningarna, som ett enda engångsbelopp för personal som deltagit i
2013 års förberedande planering. Verksamheten Civilförsvar redovisar i princip ett nollresultat.
Bidraget till hemvärnets lokalkostnader uppgick till 289 tkr.

3.4.10 Näringsliv
För närvarande finns ett drygt 20-tal tomträttsavtal för industri tecknade. Årets resultat ligger i nivå
med budget.

3.4.11 Bostäder
Verksamheten omfattar upplåtelse av mark för bostadsändamål och fritidsbebyggelse. Under 2013 har
ca 20 tomträtter sålts. Den positiva budgetavvikelsen på ca 700 tkr beror på att det under 2011
omreglerades ett stort antal tomträtter. Denna omreglering trädde i kraft under 2013.

3.4.12 Vård och omsorg
FoU Sjuhärad Välfärd bedriver FoU-arbete för behovsgrupperna; barn, unga och familjer i utsatta
livssituationer, människor med missbruks-/beroendeproblematik, socioekonomiskt utsatta samt för
människor med funktionshinder och för äldre. Finansieringen bygger på 13 kronor per
kommuninnvånare och år. För Borås Stads del ca 1,4 miljoner kr för 2013.
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4 Nämndens verksamhet 2
4.1 Kommungemensam verksamhet
4.2 Resultat
Ekonomiskt sammandrag
Tkr

Bokslut 2011

Bokslut 2012

Budget 2013

Bokslut 2013

Avvikelse

0

0

0

0

0

Avgifter och övriga
intäkter

62

76

45

65

20

Summa intäkter

62

76

45

65

20

-339

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-199 188

-96 064

-94 445

-100 222

-5 777

0

0

0

0

0

-199 527

-96 064

-94 445

-100 222

-5 777

-199 465

-95 988

-94 400

-100 157

-5 757

Kommunbidrag

194 200

102 900

94 400

94 400

0

Resultat efter
kommunbidrag

-5 265

6 912

0

-5 757

-5 757

-5 265

6 912

0

-5 757

-5 757

Statsbidrag

Personal
Lokaler
Övrigt
Kapitalkostnader
Summa kostnader
Buffert (endast i
budget)
Nettokostnad

Godkänt
ianspråktaget
ackumulerat resultat
Resultat jfr med
tillgängliga medel
Ackumulerat resultat

Resultatanalys
Kommunbidraget för den Kommungemensamma verksamheten uppgick till 94,4 mnkr medan
nettokostnaden blev 100,2 mnkr, dvs 5,8 mnkr högre än kommunbidraget. Underskottet härrör sig till
största del till verksamheterna Räddningstjänst och bidrag till näringslivet.

4.3 Budgetavvikelse
Verksamheternas nettokostnad
Tkr

Bokslut
2011

Bokslut
2012
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Bokslut
2013

Avvikelse
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Bokslut
2011

Bokslut
2012

Budget 2013

Bokslut
2013

Avvikelse

36

36

45

38

-7

-101

-107

-109

-107

2

-65

-71

-64

-69

-5

Kostnader

-14 113

-14 164

-14 115

-14 617

-502

Resultat

-14 113

-14 164

-14 115

-14 617

-502

Kostnader

-1 765

-1 787

-1 840

-4 833

-2 993

Resultat

-1 765

-1 787

-1 840

-4 833

-2 993

Kostnader

-67 130

-69 121

-68 681

-70 427

-1 746

Resultat

-67 130

-69 121

-68 681

-70 427

-1 746

Kostnader

-114 905

-10 885

-9 700

-10 238

-538

Resultat

-114 905

-10 885

-9 700

-10 238

-538

26

40

27

27

26

40

27

27

Tkr
Övrig gemensam
verksamhet
Intäkter
Kostnader
Resultat
Bidrag till
samarbetsorganisatione
r
Intäkter

Näringslivsfrämjande
åtgärder
Intäkter

Räddningstjänst
Intäkter

Kommunikationer
Intäkter

Ekonomiskt bistånd
Intäkter
Kostnader
Resultat
Stöd till
kulturverksamhet
Intäkter
Kostnader

-500

Resultat

-500

Allmän
kommunadministration
Intäkter
Kostnader

-674

Resultat

-674

Kommunledning oplacerad personal
Intäkter
Kostnader

-339
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Bokslut
2011

Bokslut
2012

Budget 2013

Bokslut
2013

Avvikelse

62

76

45

65

20

Kostnader

-199 527

-96 064

-94 445

-100 222

-5 777

Resultat

-199 465

-95 988

-94 400

-100 157

-5 757

Tkr
Resultat

-339

Totalt
Intäkter

4.4 Verksamhetsanalys
4.4.1 Övrig gemensam verksamhet
Erlagda avgifter för upphovmannarätt (i huvudsak stadens utnyttjande av upphovsrättsskyddad musik)
uppgick till 69 tkr vilket är 5 tkr högre än budget. .

4.4.2 Bidrag till samarbetsorganisationer
Det faktiska bidraget till Sjuhärads Kommunalförbund överskred det budgeterade beloppet med
ca 500 tkr.

4.4.3 Näringslivsfrämjande åtgärder
Borås Stad har tillsammans med ALMI Företagspartner i Älvsborg AB bildat Stiftelserna för
produktionstekniskt centrum, Proteko vars ändamål är att inrätta och driva ett fristående resurscentrum
för utbildning och rådgivning för företag inom tekoområdet och närliggande branscher. Kommunen
har åtagit sig att svara för hyran för stiftelsen Protekos lokaler som för 2013 uppgick till 1 879 tkr.
Verksamheten har under året betalat ut driftsbidrag till kommunala bolag på totalt 3 mnkr, vilket ej var
budgeterat.

4.4.4 Räddningstjänst
Kommunerna Borås, Bollebygd, Svenljunga, Tranemo, Mark och Ulricehamn har bildat ett
räddnings-tjänst-förbund, Södra Älvsborgs Rädd-ningstjänstförbund, som skall svara för
räddningstjänsten inom områ-det. -Borås Stad har 2013 svarat för 49,8 % av förbundets kostnader för
räddningstjänsten. För civilförsvar-s-verk-samheten tecknas särskilt avtal.
Under 2000 presenterades en utvärdering av Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Utredningen
kom fram till att kompetensen, resurserna och förmågan att utföra de lagliga åligganden som finns har
förbättrats. Detta gör att sammanfattningsvis har de deltagande kommunerna tjänat på samarbetet.
Kostnaderna för räddningstjänsten för Borås Stads del uppgick till 70 427 tkr varav 1 004 tkr avser
vattendykverksamheten. Det budgeterade beloppet uppgick till 68 681 tkr, därmed översteg
kostnaderna budget med 1 700 tkr.
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4.4.5 Kommunikationer
Borås Stad gör tillköp av kollektivtrafiken som gör att alla periodkort i kommunen har samma pris, att
färdtjänstberättigade reser gratis och att personer som är 65 år och äldre åker gratis under
lågtrafikperioder.
Kostnaderna för tillköp av kollektivtrafik för 2013 blev som budgeterat för tillköpen för enhetspris och
att färdtjänstberättigade reser gratis.
För tillköpet för personer som är 65 år och äldre så blev kostnaden högre. Budgetavvikelsen var
538 tkr. Detta beror på att fler personer väljer att hämta ut dessa kort men framförallt att de som har
65+ kort använder kollektivtrafiken mer än beräknat Ersättningen till Västtrafik täcker de ökade
kollektivtrafikostnader som 65+ resandet leder till. Sannolikt kommer denna kostnad att fortsätta öka
eftersom fler och fler upptäcker fördelarna med kollektivtrafiken och att våra 65+ invånare reser mer
och mer.

4.4.6 Ekonomiskt bistånd
Verksamheten budgeteras ej, men har under 2013 genererat 27 tkr.
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5 Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till
nämnden
5.1 Kommunstyrelse
Uppdrag

Status 2013

Kommentar

Kommunstyrelsen får i uppdrag att
under 2013 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.

Delvis
genomfört

I arbetet med Framtidens kollektivtrafik så
har samverkan inom kollektivtrafiken
ändrats och avtalet förtydligats.
Samverkan ska ske på en operativnivå
mellan Borås Stad, Västtrafik och
trafikentreprenören.
Arbetet med en Trafikstrategi pågår.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att
utarbeta ett markstrategiskt program. I
detta redovisas det egna behovet av
mark för framtida bebyggelse- och
rekreationsområden samt områden för
framtida markbyten. Storleken av det
utökade markbehovet får utredas i
detta arbete.

Delvis
genomfört

Ständigt pågående arbete.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att
under 2013 utreda att genomföra en
hälsoundersökning av personal
inkluderande vilka grupper eller
personer, hur ofta samt till vilken
kostnad.

Genomfört

Utredningen visade, med stöd i forskning
och expertis på området, att generella
hälsoundersökningar inte svarar upp mot
sitt syfte och dessutom är väldigt
kostnadskrävande. Intuitivt verkar det bra
att upptäcka ohälsa och sjukdom i tid men
det visar ingen effekt på framtida
sjukdom. Förslaget är att inte införa
generella hälsoundersökningar för all
personal i Borås Stad.

Kommunstyrelsen får i uppdrag under
2013 att följa upp och utreda den
förenklade biståndshandläggningen.

Genomfört

Förenklad biståndshandläggning fasas ut
under kommande år. Äldres behov i
centrum (ÄBIC) används fortsättningsvis
enligt Socialstyrelsens rekommendationer
för alla biståndsbeslut inom
äldreomsorgen.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att
under 2013 se över hur grundskolans
anpassningskostnader till förändrat
elevunderlag skall hanteras framöver,
då det idag ser olika ut mellan våra
stadsdelsnämnder.

Ej genomfört

I motsats till vad som var väntat blev det
små skillnader mellan
stadsdelsnämnderna
i förändring av elevantalen.

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

Delvis
genomfört

Arbetet pågår tillsammans med
Miljöförvaltningen.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att

Ej genomfört

Uppdraget kvarstår och kommer att
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Uppdrag

Status 2013

under 2013 utreda förutsättningarna
för införande av skolkort till samtliga
skolungdomar.

Kommentar
påbörjas under 2014.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att
under året ta fram en strategi för grön
IT som innebär bland annat att den IThårdvara som kommunen köper in ska
ha en bra energi- och miljöprestanda.
En utredning skall genomföras under
året.

Delvis
genomfört

Arbetet pågår och beräknas vara klart
under 2014.

Utreda möjligheten att alla som
avslutar sina studier med godkända
betyg på omvårdnadsprogrammet får
en fast anställning i kommunen.

Delvis
genomfört

En arbetsgrupp har under hösten tagit
fram ett underlag för ett eventuellt
genomförande. Något oklart med
statsbidragen kopplat till införandet ännu.

Under 2013 påbörjas
implementeringen av visionen. En stor
utmaning är att bevara och utveckla
hållbarhetsperspektivet i
implementeringen och utmana att finna
synergieffekter mellan de olika
hållbarhetsdimensionerna.

Genomfört

Genomfört i den egna organisationen till
stor del.

Under 2012 började en politiskt tillsatt
grupp med representanter från
samtliga partier i Kommunfullmäktige
ta fram principer för Borås Stads
arbete med medborgardialog. Arbetet
syftar till att stärka medborgarnas
inflytande och att skapa ett
gemensamt ramverk för hur Borås
Stad skall arbeta med frågan. Arbetet
skall fortsätta och principerna
implementeras under 2013.

Genomfört

Riktlinjer för medborgardialog fastställda.
Beredning för medborgardialog har
inrättats under Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen fortsätter arbetet
med att bygga Borås varumärke som
kreativ Mode och Textilstad. Textile
and Fashion Center, respektive Market
Place är två viktiga redskap inom detta
område. Business Region Borås är ett
samarbetsprojekt mellan Sjuhärads
kommuner startas upp och samordnas
genom näringslivsenheten under 2013.

Delvis
genomfört

Uppdraget kvarstår och fortsätter under
2014.

Erbjuda flertalet av vård anställda
heltid alternativt den
sysselsättningsgrad man önskar

Ej genomfört

En projektorganisation har bildats för
genomförande under 2014 enligt plan.
Förvaltningarna arbetar efter sina
genomförandeplaner.

Under 2013 utreds och utpekas
Götalandsbanans sträckning genom
kommunen. Översiktsplan med fokus
på järnvägssträckningen ska
möjliggöra exploatering av nya
bostads- och verksamhetsområden.

Delvis
genomfört

Avtal har tecknats med Trafikverket om
kommunens medfinansiering av
utredning. Den ska vara färdig under
2015.
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6 Investeringar
Investeringsprojekt
Tkr

Godkänd
utgift

Utgift tom
2012

Utgift 2013

Återstår

Inköp av fastigheter

80 000

18 927

61 073

Utbyggnad av industriområden

75 000

14 977

60 023

Utbyggnad av Viared Västra

250 000

16 252

233 748

Utbyggnad av Viared Norra

40 000

13 525

26 475

Utbyggnad av Nordskogen

40 000

550

39 450

Utbyggnad av bostadsområden

45 000

2 950

42 050

-105 000

-19 547

-85 453

425 000

47 634

377 366

Försäljning av fastigheter
Summa

Analys
Bland de inköpta fastigheterna märks förvärv av fastigheter på Sjöbo, Sörmarken, Trandared samt ett
par mindre skogsfastigheter..
Utbyggnad av industriområden pågår i Viared Västra, Viared Norra och Hällered.
Utgifterna avseende utbyggnad av bostadsområden 2013 gäller utbyggnader av gata vid Kelvingatan
och Hestra 7.
Under året har inudstritomter sålts på Viared och Västeråsen. Mark och fastigheter har även sålts för
bland annat bostadsändamål, nämnas bör Södervallen, Nejlikan och Viaredstrand.
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PF 1 a-b) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a-b till handlingarna)

PF 2

BESLUTSFÖRSLAG

Tillsättning av tjänst som förvaltningschef till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Samtliga förvaltningschefer inom Borås Stad är anställda av Kommunstyrelsen, vilket innebär att man
har rätt att placera/förflytta förvaltningscheferna mellan förvaltningarna.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Rita Johansson anställs som förvaltningschef vid Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad.

2014-02-25
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-03-05
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

X Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0208 023
Handläggare: Per Olsson, tfn 033-35 77 12
Datum/avdelningschef: 2014-02-24/Per Olsson

Programområde: 1

PF 3

BESLUTSFÖRSLAG

Flytt av kommungemensam kyld matdistribution
Stadsdelsnämnden Öster och Stadsdelsnämnden Väster föreslår att den kommungemensamma kylda
matdistributionen organisatoriskt flyttas från kost och lokalvård i Stadsdelsförvaltningen Öster till
kommungemensam kost i Stadsdelsförvaltningen Väster.
Då en fortsatt placering av kylanläggningen vid Dalsjövägen 25 inte var möjlig i enlighet med plan- och
bygglagens bestämmelser, har anläggningen omlokaliserats till Pantängen i Borås.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Den kommungemensamma kylda matdistributionen flyttas från Stadsdelsnämnden Öster och placeras
organisatoriskt under kommungemensam kost i Stadsdelsförvaltningen Väster.

140303
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-03-05
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0204 001
Handläggare: Staffan Vikström, tfn 033-35 71 66
Datum/avdelningschef: 2014-03-03/Per Olsson

Programområde: 1

BESLUT

1 (1)

Sammanträdesdatum 2014-02-17
2014/SDNO0015

Handläggare
Magnus Bagge

Kommunstyrelsen

Flytt av kommungemensam kyld matdistribution
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att föreslå att den kommungemensamma kylda
matdistributionen organisatoriskt flyttas från kost och lokalvård i Stadsdelsförvaltningen
Öster till kommungemensam kost i Stadsdelsförvaltningen Väster.
Nämndens yttrande
Den kommungemensamma kylda matdistributionen har sedan 2006 varit geografiskt
placerad vid vård- och omsorgsboendet Dalsjövägen 25 i Dalsjöfors. Då en fortsatt
placering av kylanläggningen vid Dalsjövägen 25 inte var möjlig i enlighet med plan- och
bygglagens bestämmelser, har anläggningen omlokaliserats till Pantängen i Borås.
I samband med den nya geografiska placeringen föreslår Stadsdelsnämnden Öster att den
kommungemensamma kylda matdistributionen även organisatoriskt placeras under
kommungemensam kost i Stadsdelsförvaltningen Väster.
Förslaget ovan innebär en mer överensstämmande och korrekt organisatorisk placering, med
hänsyn till det kommungemensamma uppdraget.
Berörda tjänstemän vid båda förvaltningarna är överens om förslaget.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER

Ulf Sjösten
Ordförande

Rita Johansson
Stadsdelschef

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2014-02-25
§ 18
Övertagande av distribution av kyld mat från SDF Öster
Den kommungemensamma kylda matdistributionen har sedan 2006 varit geografiskt
placerad vid vård- och omsorgsboendet Dalsjövägen 25 i Dalsjöfors. Då en fortsatt
placering av kylanläggningen vid Dalsjövägen 25 inte var möjlig i enlighet med plan- och
bygglagens bestämmelser, har anläggningen omlokaliserats till Pantängen i Borås. I
samband med den nya geografiska placeringen föreslår Stadsdelsnämnden Öster att den
kommungemensamma kylda matdistributionen även organisatoriskt placeras under
kommungemensam kost i Stadsdelsförvaltningen Väster. Förslaget ovan innebär en mer
överensstämmande och korrekt organisatorisk placering, med hänsyn till det
kommungemensamma uppdraget.
Beslut
Stadsdelsnämnden Väster beslutar:
1. Att föreslå att den kommungemensamma kylda matdistributionen organisatoriskt
flyttas från kost och lokalvård i Stadsdelsförvaltningen Öster till
kommungemensam kost i Stadsdelsförvaltningen Väster.
2. Att upprättad skrivelse översänds som Stadsdelsnämnden Västers skrivelse till
Kommunstyrelsen.
Vid protokollet
Daniel Nilsson
2014-02-26

Ordförande
Lennart Andreasson

Justerare
Ninni Dyberg

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 26 februari 2014.
Rätt utdraget betygar:
Daniel Nilsson
1(1)

TJÄNSTES
SKRIVELSSE
2014-02-25

1
2013/SDN
NV

Magnus A
Af Klint
Chef ekonnomifunktio
onen
033-35 377 05

Överrtagande
e av distrribution av
a kyld m
mat från SDF
Öster
Försla
ag till bes lut
Stadsdelsnämndenn Väster föreeslås beslutaa:
1. Att föreslåå att den kom
mmungemen
nsamma kyldda matdistriibutionen
organisatorriskt flyttas från kost occh lokalvård i
Stadsdelsföörvaltningen
n Öster till kommungem
k
mensam kostt i
Stadsdelsföörvaltningen
n Väster.
2. Att upprätttad skrivelsee översänds som Stadsddelsnämnden
n Västers
skrivelse tiill Kommun
nstyrelsen.
Yttran
ndet i sin h
helhet
Den ko
ommungem
mensamma kyylda matdisttributionen hhar sedan 20006 varit
geografiskt placeraad vid vård- och omsorggsboendet D
Dalsjövägen 25 i
Dalsjöffors. Då en fortsatt placcering av kyllanläggningeen vid Dalsjövägen 25
inte var möjlig i ennlighet med plan- och byygglagens beestämmelserr, har
anläggn
ningen omlookaliserats tiill Pantängen
n i Borås.
I samb
band med deen nya geogrrafiska placeeringen föresslår Stadsdellsnämnden
Öster att
a den kom
mmungemenssamma kylda matdistribbutionen äveen
organissatoriskt plaaceras underr kommungeemensam koost i Stadsdelsförvaltningen Västter.
Förslagget ovan innnebär en merr överensstäämmande occh korrekt
organissatorisk placcering, med hänsyn till det
d kommunngemensamm
ma
uppdraaget.
Samv
verkan
Övertaagandet samv
mverkades i FSG
F tisdag 11
1 februari.
STADSDELSFÖR
RVALTNIN
NGEN VÄS
STER
Malin Aronsson
A
Stadsdelschef

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

I2

BESLUTSFÖRSLAG

Marknadsföringssamarbete 2014
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen träffar avtal med IF Elfsborg om marknadsföringssamarbete 2014 enligt förslag.

2014-02-26
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-02-28
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0750 105
Handläggare: Marie Ingvarsson, tfn 7118
Datum/avdelningschef: 2014-02-25/MI

Programområde: 1

Avtal om marknadsföringssamarbete
Detta avtal har träffats mellan IF Elfsborg, nedan kallad klubben, och Borås Stad Kommunstyrelsen, nedan kallad kommunen, i gemensamt syfte att marknadsföra Borås.
1. Avtalet avser säsongen 2014 och gäller 1 mars till 31 december 2014.
2. Klubben spelar under säsongen i Allsvenskan. Avtalet gäller det svenska seriespelet och spel i
svensk cup. Spel i europeisk liga eller cup är inte inkluderat.
Klubbens åtagande
3. Klubben använder en matchtröja med ordet Borås tydligt på framsidan – placering och
storlek efter överenskommelse mellan parterna.
4. Kommunen får vid klubbens hemmamatcher exponera ett budskap på led-skyltarna vid
planens långsida.
5. Kommunen kan använda spelare ur laget i aktiviteter eller fotografering för att marknadsföra
Borås, och vid aktiviteter exempelvis i kommunens ungdomsverksamhet. Detta kan ske vid
upp till tre tillfällen under kontraktstiden. Parterna överenskommer för varje tillfälle hur
många och vilka spelare som deltar. Klubben ska sträva att möta kommunens eventuella
önskemål om namngivna spelare.
Kommunens åtagande
6. Kommunen betalar till klubben 450 000 kr. Pengarna betalas mot faktura från klubben.
Övrigt
7. Avtalet förutsätter att klubben tar avstånd från droger och dopning. Om klubben brister i
detta förfaller halva kontraktssumman till återbetalning. Kommunen har rätt att avgöra om
klubben brustit.
8. Eventuella produktionskostnader för kommunens exponering på matchtröjor och i digitala
medier anses ingå i klubbens normala omkostnader och betalas av klubben.
9. Eventuell reklamskatt betalas av kommunen.
10. Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.
Borås den

Sten Strinäs
IF Elfsborg

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

I3

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Ann-Marie Ekström (FP); Starta planeringen
för 400-års firandet av Borås Stad
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige uppmanar BoråsBorås TME AB att framdeles ha med jubileet i sin planering av årets arbete,
och efter hand ta initiativ till aktiviteter och samordning av olika aktörer.

2014-03-03
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
x Alternativt förslag

2014-03-05
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0662 861
Handläggare: Marie Ingvarsson, tfn 7118
Datum/avdelningschef: 2014-02-13/MI

Programområde: 1

Sida
1(2)
2014-03-17

Dnr 2013/KS0662 861

Avd: Information
Handläggare: Stig Wallermann

Kommunfullmäktige

Svar på motion av Ann-Marie Ekström (FP); Starta
planeringen för 400-års firandet av Borås Stad
Ann-Marie Ekström (FP) har den 23 oktober 2013 inlämnat rubricerade motion. Hon vill att
Borås Stad ska starta planeringen inför 400-årsjubileet av stadens grundande, som infaller år
2021.
Jämna 400 år är ett stort jubileum och ska självfallet få stor uppmärksamhet. Firandet
kommer naturligt att kulminera runt den 29 juni, dagen då det första privilegiebrevet
utfärdades, men vi ska också ta vara på möjligheterna till jubileumsaktiviteter under hela året.
Jubileet bör uppmärksammas på många sätt. Det högtidliga och representativa firandet av
själva årsdagen kan inramas av olika festligheter. Borås Stad bör ansvara för själva
högtidligheten, medan många olika arrangörer kan ha kringevenemang.
Borås Stads egna verksamheter kan på många sätt bidra tillett jubileumsår, där alla
förvaltningar är engagerade. Idrotts-, kulturföreningar och andra ideella organisationer är
självklara partner för ett mångsidigt firande. Jubileet kan inte minst förstärka möjligheten att
samla möten och kongresser till Borås.
Jubileet stärks av att hela året kopplas till aktiviteter och marknadsföring såväl från
kommunala verksamheter som frånhandeln och övriga näringslivet. En bra gemensam
framtoning av detta kräver samarbete mellan Borås Stad och näringslivets organisationer.
Som motionären påpekar firar även Göteborg 400 år under vårt jubileumsår. Med tanke på
vårt ökade samarbete om en vidgad arbetsmarknadsregion finns det anledning att
uppmärksamma möjligheten även till gemensamma aktiviteter med Göteborg.
Alla dessa möjligheter kräver en sammanhållande kraft med breda kontaktytor, inte minst
mellan kommun och näringsliv. En sådan har vi i BoråsBorås TME AB. Inom partnerskapet
BoråsBorås har frågan om planering av jubileet redan väckts, och man har inbjudit till möten i
idégrupper under våren med början i februari.
Det är inte för tidigt att starta idéarbetet och planeringen inför jubileet. BoråsBorås bör ha
ansvar för att ta initiativ, samordna, och legitimera aktiviteter som delar av jubileumsfirandet.
Frågan om att planera jubileet finns som nämnts redan på agendan i samrådsarenan. Utifrån
samtalet där kan organisation och roller så småningom byggas upp med de styr- och
arbetsgrupper som behövs i samverkan, och internt i Borås Stad.
Utöver att utpeka BoråsBorås som den samordnande kraften i planeringenvill
Kommunstyrelsen inte idag föreslå några enskilda ingredienser i firandet, utan ser fram mot
ett fantasifullt och lustfyllt idéarbete från många aktörer.

Sida
2(2)
2014-03-17

Dnr 2013/KS0662 861

Avd: Information
Handläggare: Stig Wallermann

Ett eventuellt särskilt anslag av pengar till firandet beslutas av Kommunfullmäktige, i ett eget
ärende eller som en post i ordinarie budget.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige uppmanar BoråsBorås TME AB att framdeles ha med jubileet i sin
planering av årets arbete, och efter hand ta initiativ till aktiviteter och samordning av olika
aktörer.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Marie Ingvarsson
tf kommunikationschef

Motion till kommunfullmäktige i Borås

Starta planeringen för 400-års firandet av Borås Stad
Borås stad fyller 400 år 2021. Det var Gustav II Adolf som grundade staden 1621. Göteborg fyller
också 400 år samma år. Göteborg har redan sedan flera år startat med planeringen för 400‐års
firandet. Det är dags att också Borås stad startar sin planering.
Med anledning av ovanstående föreslås att kommunfullmäktige beslutar att:
‐

Planeringen av firandet av Borås stads 400‐års jubileum påbörjas.

Anne‐Marie Ekström
Folkpartiet liberalerna

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

KU 2

BESLUTSFÖRSLAG

Erbjudande om medborgarundersökning 2013
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Resultatet överlämnas till nämnder och bolag för att användas till att identifiera vad som kan behöva förbättras för att
öka nöjdheten hos medborgarna.
Resultatet samt medborgarnas kommentarer kan även användas som underlag i medborgardialogen.

2014-03-03
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-03-05
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0700
Programområde: 1
Handläggare: Eva Andreasson, tfn 033-35 32 20
Datum/avdelningschef: 2014-02-13/Ingegerd Eriksson

KS- skrivelse

2014-01-24

2012/KS0700

Kvalitet och utveckling
Eva Andreasson
Tfn 033-35 32 20

Medborgarundersökning 2013
Bakgrund
Borås Stad har deltagit i SCB: s medborgarundersökning hösten 2013. Sammanlagt har 132
kommuner genomfört undersökningen under vår eller höst 2013. Borås har tidigare deltagit i
undersökningen 2007 och 2011.
Medborgarundersökningen har sänts till ett urval av 1200 medborgare i ålder 18-84 år. Till
undersökningen bifogades ett informationsbrev som skrivits under av kommunstyrelsens
ordförande. 44 % av de tillfrågade medborgarna besvarade enkäten, vilket är mindre än 2011 då
52 % svarade.
Medborgarundersökningen är en attitydundersökning och därmed ett av flera verktyg för att få
en bild av hur medborgarna ser på sin kommun. Resultaten analyseras med SCB: s analysmodell med Nöjd-Kund-Index (NKI). Analysmodellen syftar till att visa vad som bör
prioriteras för att öka nöjdheten hos kommunens medborgare.
Omfattning
Medborgarundersökningen omfattar ett antal frågor inom följande områden
Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att bo och leva på.
Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens olika verksamheter.
Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut
och verksamheter
Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och 75 eller
högre tolkas som ”mycket nöjd”. Mer information om undersökningen finns här: Resultat
medborgarundersökningar 2013
Borås rent och snyggt
I 2013 års undersökning ingår även tilläggsfrågor från Håll Sverige Rent med syfte att följa upp
arbetet med Borås rent och snyggt
Tilläggsfrågorna belyser följande områden:
Nedskräpning i kommunen, med frågor om upplevelse av nedskräpningen
Slänga skräp på marken, med frågor om attityd till att slänga skräp på marken
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Borås rent och snyggt är ett samarbete mellan förvaltningarna i Borås Stad, Borås Energi och
Miljö, Polisen i Borås, Borås City, AB Bostäder i Borås och Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Arbetet samordnas av Fritids- och folkhälso-förvaltningen.
Målet som Borås rent och snyggt har som ledstjärna finns formulerat i Avfallsplanen som är
antagen av Kommunfullmäktige. Målet är att minska nedskräpningen utomhus med 50 procent
från 2012 till 2020.
För att veta om arbetet ger resultat har Borås rent och snyggt initierat skräpmätningar i
stadskärnan, som hittills har genomförts under våren 2012 och våren 2013. Mätningarna görs i
samarbete med Håll Sverige Rent och Statistiska Centralbyrån.
Tilläggsfrågorna ger oss svar på hur nedskräpningen upplevs i hela Borås och är därför ett
viktigt komplement till skräpmätningarna. Resultatet kan också utgöra ett viktigt underlag för
Borås rent och snyggts fortsatta attitydskapande arbete.
Resultat 2013
Borås Stads resultat ligger över genomsnittet för samtliga kommuner när det gäller
medborgarnas helhetsbedömning inom alla tre områdena som ingår i medborgarundersökningen. Jämfört med de två föregående undersökningarna har resultatet endast
förändrats i liten omfattning.
Område
Nöjd-Region-Index (NRI),
Nöjd-Medborgar-Index (NMI
Nöjd-Inflytande-Index (NII),

Index
Borås 2007
67
59
44

Index
Borås 2011
65
59
41

Index
Borås 2013
66
60
43

Index
Riket 2013
59
53
39

Inom respektive område finns delområden där resultatet varierar i relation till genomsnittet för
samtliga kommuner. Borås Stads resultat ligger över eller i nivå med riket på alla områden utom
för förskola, grundskola och äldreomsorg.
Tilläggsfrågor från Håll Sverige Rent, (bilaga)
Nedskräpning i kommunen: Medborgarnas omdömen om nedskräpningen i kommunen
ligger på värden mellan 5,3 och 5,9 på en tio- gradig skala. Undantaget är frågan om det i Borås
Stad är skräpigare än i andra kommuner, där värdet är 7,4, vilket betyder att uppfattningen är att
det är mindre skräpigt i Borås.
Slänga skräp på marken: Medborgarnas attityder till att slänga skräp på marken ligger på
värden mellan 8,3 och 9,7 på en tio- gradig skala vilket betyder att väldigt få kan tänka sig att
göra det. Samtidigt är det mindre än hälften av dem som svarar som plockar upp skräp efter
andra.
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SCB: s redovisning av faktorer som bör uppmärksammas för att få nöjdare
medborgare i Borås Stad
SCB redovisar även resultatet i en prioriteringsmatris, som visar vilka faktorer som bör
uppmärksammas för att få nöjdare medborgare. Kommunen bör i sitt förbättringsarbete
uppmärksamma faktorer med stor effekt och relativt låga betygsindex, dvs. i första hand de som
hamnat i kvadrant Prioritera i prioriteringsmatrisen. Även faktorer med relativt höga betygsindex
och stor effekt, dvs. de som hamnat i kvadrant Förbättra om möjligt bör uppmärksammas om man
tror att det finns en påtaglig potential för ytterligare förbättringar. Av matrisen framgår även
vilka områden som kan ges lägre prioritet och som bör bevaras.
Nöjd- Region- Index, NRI
Faktorer som bör prioriteras: Bostäder, Trygghet
Faktorer som bör förbättras om möjligt: Fritidsmöjligheter
Faktorer som kan ges lägre prioritet: Kommunikationer, Arbetsmöjligheter
Faktorer som bör bevaras: Kommersiellt utbud, Utbildningsmöjligheter,
Nöjd- Medborgar- Index, NMI
Verksamheter som bör prioriteras: Gator och vägar, Grundskolan, Äldreomsorgen, Stöd för
utsatta personer, Förskolan
Verksamheter som bör förbättras om möjligt: Gymnasieskolan, Vatten och avlopp,
Renhållning och sophämtning, Miljöarbete
Faktorer som kan ges lägre prioritet: Gång- och cykelvägar
Faktorer som bör bevaras: Idrotts- och motionsanläggningar, Kultur, Räddningstjänsten
Nöjd- Inflytande- Index, NII
Faktorer som bör prioriteras: Påverkan, Förtroende
Faktorer som bör förbättras om möjligt: Ingen faktor har hamnat i detta område.
Faktorer som kan ges lägre prioritet: Kontakt
Faktorer som bör bevaras: Information
Kommentarer från medborgare
Medborgarundersökningen innehåller även en del där de som svarar kan lämna synpunkter i
fritext till sin kommun. Det har lämnats ett hundratal kommentarer inom olika områden.
Kommentarerna är ett bra underlag som bland annat kan användas i medborgardialoger.
(Bilaga)
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Hur ska Borås Stad använda resultatet?
Resultatet är avsett att användas av förvaltningar och bolag samt övergripande för Borås Stad
för att identifiera vad som kan behöva förbättras för att öka nöjdheten hos medborgarna.
Resultatet samt medborgarnas kommentarer kan även användas som underlag i medborgardialogen.
Att höja en faktors betygsindex behöver inte nödvändigtvis betyda att en faktor eller ett
verksamhetsområde måste förbättras. Det kan vara så att medborgarna har en bristfällig
kunskap om hur en viss verksamhet fungerar och därför behöver mer information om den
verksamheten.
Modellanalyserna, som SCB gjort, syftar enbart till att ge en helhetsbild som pekar ut vilka
områden som har särskilt stor betydelse för en förbättring av de helhetsbetyg som medborgarna
ger sin kommun.
I kommunens egen analys av resultatet är det viktigt att komma ihåg att medborgarundersökningen är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Undersökningen är tänkt
att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens medborgare ser på sin
kommun. Det är därför viktigt att även inhämta kunskap från andra håll om de områden som
undersökningen tar upp. Det kan till exempel vara från Kommunens Kvalitet i Korthet, LUPPundersökningen (Lokal uppföljning ungdomspolitiken), brukarundersökningar, Öppna
jämförelser, budget och årsredovisning samt välfärdsbokslut. Förvaltningarnas och bolagens
egna medborgar- och brukarenkäter, polisens trygghetsmätning, nationell statistik och andra
nationella undersökningar är ytterligare underlag som kan ge användbar information.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Resultatet överlämnas till nämnder och bolag för att användas till att identifiera vad som kan behöva förbättras
för att öka nöjdheten hos medborgarna.
Resultatet samt medborgarnas kommentarer kan även användas som underlag i medborgardialogen.
Ulf Olsson
Kommunalråd (S)
Ingegerd Eriksson
Enhetschef

Medborgarundersökning 2013
Nöjd regionindex- NRI

Faktorer att prioritera

Medborgarundersökning 2013

Medborgarundersökning 2013
Nöjd Medborgarindex-

NMI

Medborgarundersökning 2013
Verksamheter att prioritera

Medborgarundersökning 2013
Nöjd inflytande index-

NII

Medborgarundersökning 2013
Faktorer att prioritera

Tabell 1. Tilläggsfrågor

Medborgarnas bedömning av Borås stad, hösten 2013.
Antal svarande:
526

Andel svarande i (%):

44

Medelvärden och svarsfördelning för Borås tilläggsfrågor i Medborgarundersökningen.
På en skala från 1-10 har medborgarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är med olika delar.
*Skalan för frågan är omvänd vid resultatframställningen. Medelvärdet tolkas på ett sådant sätt att ju högre medelvärde desto bättre betyg, oavsett hur frågan är
formulerad.
Svarsfördelning för
Borås stad
Andel (%) svar efter medborgarnas
bedömning
Borås stad
Andel (%)
Andel (%) som Andel (%) som Andel (%) som
Ingen
Andel (%)
FRÅGA
FAKTOR
svarat
svarat
svarat
Summa
åsikt
Ej svar
1-4
5-7
8 - 10
Delfråga
Medelvärde

Fr 1:1
Fr 1:2
Fr 1:3
Fr 1:4

NEDSKRÄPNING I KOMMUNEN
I vilken grad upplever du att…
...nedskräpning är ett problem i din kommun?*
...nedskräpningen har ökat i din kommun under
senaste åren?*
...din kommun är skräpigare än andra kommuner?*
...nedskräpade platser i din kommun är också
otrygga platser?*

51
5,4

40

36

25

100

7

1

5,3
7,4

44
15

28
28

28
57

100
100

15
23

2
3

5,1

44

37

19

100

19

2

5,4

32

52

17

100

0

2

5,3

35

49

16

100

0

2

5,4

34

49

17

100

0

2

Fr 1:5
Hur nöjd är du med skräpsituationen i din kommun?
Fr 1:6

Fr 1:7

Hur väl uppfyller skräpsituationen i din
kommun dina förväntningar på en skräpfri kommun?
Föreställ dig en kommun fri från skräp.
Hur nära ett sådant ideal kommer din kommun?

Svarsfördelning för
Borås stad
Andel (%) svar efter medborgarnas
bedömning

Borås stad
FRÅGA

Fr 2.1:1
Fr 2.1:2
Fr 2.1:3

Fr 2.1:4
Fr 2.1:5

Fr 2.2:1
Fr 2.2:2
Fr 2.2:3
Fr 2.2:4
Fr 2.2:5
Fr 2.2:6
Fr 2.2:7
Fr 2.2:8
Fr 2.2:9

FAKTOR
Delfråga
SLÄNGA SKRÄP PÅ MARKEN
Instämmer du eller instämmer du inte i
följande påståenden?
Ibland kan det vara befogat att slänga skräp på
marken*
Jag plockar upp skräp efter andra
Om jag behöver slänga något utomhus letar jag
efter en papperskorg, även om jag behöver gå
en bit
Ibland slänger jag skräp på marken utan att tänka
mig för*
Det är pinsamt att slänga skräp på marken
Kan du tänka dig att lämna/slänga skräp på
marken…
...på gator och torg?*
...längs bilvägar?*
...i parker?*
...i skogen?*
...på badplatser?*
...om det inte finns någon papperskorg?*
...om papperskorgen är full?*
...om det redan är nedskräpat?*
...om skräpet är kladdigt (t.ex. glasspapper,
tuggummi)?*

Medelvärde

Andel (%) som Andel (%) som Andel (%) som
svarat
svarat
svarat
1-4
5-7
8 - 10

Summa

Andel (%)
Ingen
åsikt

Andel (%)
Ej svar

77

9,2
4,7

7
54

4
25

90
21

100
100

4
4

2
3

8,8

7

9

85

100

2

3

8,6
8,3

13
16

5
5

82
79

100
100

2
5

3
2

9,5
9,3
9,7
9,6
9,7
9,0
8,9
9,4

2
4
2
3
2
6
6
4

4
4
1
2
1
9
9
6

94
92
97
95
97
85
85
91

100
100
100
100
100
100
100
100

2
1
1
1
1
2
2
2

1
2
2
2
3
3
3
3

9,3

3

7

90

100

2

2

Sida
1(21)
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Medborgarundersökning 2013; Kommentarer från
medborgare
Kommunen som en plats att bo och leva på
Bostäder
•

Bostäder: Graderingen beror starkt på personlig ekonomi. Gott om pengar –
lätt hitta bostad och tvärtom.

•

Tillgång till bostäder beror naturligtvis på ekonomi. Jag som är pensionär, har
arbetat på Telia 35 år och kundtjänst postord. Senaste 10 åren har ej haft en
månadslön på över 20.000:- då är det inte gott om alternativ på bostäder.
Bostadsrätt kostar för mycket nybyggda lägenheter fung ju inte när någon är
ensam

•

Utbyggnad av Vatten o Avlopp i kranskommuner så att man lättare kan
exploatera nya bostadsområden utanför planlagt område.

•

En framåt kommun med bostadsbygganden och industribyggnader

•

Vill skriva ett inlägg till Sid 1 Bostäder: Det behövs mer hyresrätter i Borås för
rimlig hyra. Vansinne att bygga bostadsrättskomplex där lägenheter står
tomma. Vill försöka påverka att istället för att bygga ännu ett sådant komplex
som är på gång i Villastaden satsa på fina hyresrätter i hus som är anpassade
till andra hus i området o inga 5-våningskomplex som Tuppen o Svanen med
tomma bostadsrätter som folk inte har råd att köpa.

•

Bostadsbristen är ett faktum - visst det är bra att ni bygger nytt, men vad
spelar det för roll när det bara är svindyra bostadsrätter för 1 miljon, svindyra
studentlägenheter (rum på 15 m2) för 4.000 osv? Och de hyresrätter som finns
är i princip omöjliga att få eftersom föreningarna sorterar bort ens ansökan så
fort man nämner att man är student. Diskriminerande! Ni skulle tjäna på att
gynna studenterna, utan oss vore inte Borås mycket att ha……

•

Det finns för få mindre lägenheter, t.ex. till yngre eller äldre. Det byggs för
stora lägenheter, som också är bostadsrätter.

•

En framåt kommun med bostadsbygganden och industribyggnader

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se
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•

Skötsel av fastigheter och vaktmästarorganisationen är under all kritik.
Fungerar uruselt!

Kommunikationer
•

Bra bussförbindelser mellan de olika förorterna.

•

Vill härmed tacka för busskortet.

•

Kommunikationer. Kollektivtrafiken är nu helt indragen där jag bor.

•

Prioritera vård, omsorg, skola + kommunikation

•

Tätare busstrafik vid högtrafik.

•

Har även önskemål om att det ska bli bättre busskommunikationer till
Högagärdsgatan. Bor många äldre där som har svårt att gå för långt.

•

Sätt in en tidigare buss på morgonen mellan Svaneholm och Borås.

•

SKAPA ETT RIKTIGT RESECENTRUM! ÖVERGE SÖDRA TORGET!

•

Om kommunikation med flygplatsen-Landvetter. Kollektivtrafik till och från
flygplatsen skulle vara önskvärt med tanke på miljön och de dyra parkeringar
på Landvetter.

•

Tycker det finns bra bussförbindelser men det är alldeles för dyrt att åka
kollektivt i Borås. Hur många vintrar behövs för att Västtrafik ska lära sig
köra buss i snö? Alltid kaos och inställda/försenade bussar när snön kommer.
Och skitvarmt i bussen på sommaren. Öppna takluckan och ha AC som
fungerar. Detta är ett stort problem om ni vill få folk att åka mer buss.

•

Det finns ingen studentrabatt hos Västtrafik. Riktigt kasst. Alla studenter är
inte under 25.

•

Bussarna: Ett kanske än större problem än cykelfrågan är det mycket, mycket
dåliga trafikvett som busschaufförerna på lokalbussarna visar. Varje gång man
närmar sig en buss måste man tänka sig noga för som bilist. Jag menar då mer
noga än man normalt borde göra. Det verkar som dessa chaufförer tror att det
bara är de och deras bussar som trafikerar Borås gator och vägar. Jag kan ta
flera exempel men väljer här tre stycken som gäller att lämna företräde. Vid
utfart från lasarettet körd de mycket ofta bara rätt ut på Brämhultsvägen utan
att lämna företräde. Vid ett tillfälle fick jag tvärnita min bil med följde att alla
matkassar i baksätet åka fram och det blev kaos av varor i sätet och på golvet
bak i bilen. Näst exempel gäller Kyrkvägen i Brämhult från Prästliden norr ut
på bortre Brämhult. Den sträckan är ingen huvudled utan här gäller
högerregeln. Här lämnar bussarna (och även andra trafikanter) aldrig
företräde. Borde göras till huvudled. Det tredje exemplet är när bussarna
lämnar hållplats. Här förekommer att de lämnar hållplatsen utan blinka ut,
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d.v.s. ge tecken. Ibland ger de tecken i samma stund som de börjar köra även
om man är alldeles bakom bussen. Man kan ju bara inte tvärnita, särskilt inte
om man har en bil bakom sig dessutom. Det förekommer dessutom ofta att
man kör intill en hållplats utan att blinka höger. Kanske ett mindre problem
men det ökar inte smidigheten i trafiken. Rent allmänt så är det här med
bussarna det som jag retar mig mest på och är mest irriterad över i Borås. Väl
medveten om det finns större frågor som man borde engagera sig i. Är
medveten om att bussfrågan kanske måste hanteras ihop med Västtrafik, men
i så fall bör kommunen ta initiativ till detta.
•

Bygg ”Monorail” mellan Bs-GBG i mittdelen av bef motorväg. Då behövs
ingen ny markinlösen.

Kommersiellt utbud och fritidsmöjligheter
•

Nyttja & marknadsför den fantastiska natur som finns – friluftarr, vandring,
skidåkn, cykling, kajak i sjöar & vattendrag etc. Friluftsliv. Rya åsar är
fantastiskt t.ex.

•

Det känns som Borås är en stad med framtidstro och att man satsat på rätt
saker för att få kommunen att växa, folk att trivas och sätta staden på Sverige
kartan. Vi har fantastiska frilufts-anläggningar och parker

•

Mer klädkedjor! T.ex. Zara.

•

Krogarna bör vara öppna till minst 03:00. På torsdagar/fre säger man att
affärerna ska vara öppet till 19:00. Det är typ 3 st som är. Missvisande!

•

Knalleland är kass!

•

Längre uppetider på krogen!

•

Jag anser att krogar och nattklubbar borde få vara öppna till åtminstone
klockan 3.

•

Krogarna borde få hålla öppet minst till kl 03.00. Många invånare stödjer detta
förslag.

•

Bestäm & besluta färdigt om Centrum resp Knalleland – innan det är för sent.
Vad vill vi visa & uppnå med Borås Stad?

•

Borås den lilla grå småstaden som behöver växa upp & se utanför murarna.

•

Bli bättre på att marknadsföra arrangemang i kommunen
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Trygghet
•

Jag bor på Hässleholmen. I Hässleholmen händer det ibland farliga saker som:
skottlossning, elda bilarna, elda sopstationerna och andra brott. Jag tycker att
polisen inte är så aktiv mot sådana brott i området.

•

Det finns ingen trygghet eller säkerhet där man bor, det händer saker varje
dag.

Kommunens verksamheter
Förskola och skola
•

Borås kommun satsar för lite resurser på skola och barnomsorg. För stora
grupper av barn både i skola och förskola. Öka lärartätheten och höj lönerna,
så det blir attraktivt att arbeta med barn. Då höjs också kvaliten på
verksamheterna.

•

Bättre förskola/skola. Mer lärare. Mindre klasser.

•

Prioritera vård, omsorg, skola + kommunikation

•

Politikerna vill att barnen ska få vara 30 tim/vecka inom barnomsorgen. Helt
sjukt stora barngrupper just nu. Hur ska det bli. De tar ju ifrån ansvaret för
föräldrarna.

•

Önskar att våra politiker förstår att i förskolan startar barns lust att lära. Borås
är alldeles för mycket skolfixerad. Grunden till lärandet lägger man i
förskolan, vilket är omöjligt idag med de alldeles för stora grupper som råder
idag.

•

Det kan satsas mycket mer på vård, skola, omsorg. Detta har varit ett mantra
under flera valrörelser men det har inte synts någon satsning i verkligheten,
tvärt om en klar försämring

•

Prioritera → sjukvård, förskolor, skolor och äldrevård. (Även löner där.)

•

Det behöver vara fler vuxna i grundskolan under skoltid,
klassfarfar/mormor/ farmor/morfar eller varför inte arbetslösa ungdomar
som kan agera som extra händer/öron/ögon så att skolan blir tryggare &
roligare.

•

Verksamhet inom skola: För lite resurser. Stora grupper. Integrationspolitiken
fungerar inte. Otroligt dåligt stöd till direktinvandrade elever.

•

Om grundskolan: de lärare i skolan som jag mött lever upp till alla
förväntningar (i positiv mening) men de ges dåliga förutsättningar (ex. dåliga
lokaler, inga pengar att köpa material för etc.)

5

•

Ni tar inte upp privata/ideella- skola/omsorg!

•

Barngrupperna i förskola/fritidshem är alldeles för stora.

•

Lägg mer pengar på skola än på Torsdagskvällar!

•

Prioritera → sjukvård, förskolor, skolor och äldrevård. (Även löner där.)

•

Har fått ett fantastiskt bemötande ifrån personalen på Lövängens förskola, de
gör ett kanonjobb!

•

Det måste ske något drastiskt med barnomsorgen. Borås Stad bryter mot
lagen när de inte kan tillgodose det pedagogiska lärandet.
Förskoleverksamhet fungerar bra (all eloge till Solgården).

•

Dra inte ner på personal inom förskolan. Låt förskolorna ta in vikarie om det
behövs. Sluta med detta sparande på skolor och förskolor. Det är viktigt att
satsa på förskolan då det är där grunden för fortsatt lärande i skolan börjar.
Hur kan vi ha en bra och utvecklande verksamhet när det inte finns personal?

•

Skolan: Ni måste ordna upp skolsituationen i Sandared. Nu bra, med ny
rektor, men vi trodde nog att en ”Röd” majoritet skulle satsa på skolan.

•

Jag tycker själv att kommunen politiskt sett inte bryr sig så mycket om
skolorna. Ett exempel på det är studiebidraget eller vad sägs om maten? En
måltid på ett fängelse kostar mer än vad en måltid på skolan gör. Sen gällande
studiebidraget har det inte förändrats på flera år. Den summa pengar var mer
värd förr än vad den är nu. Allt har gått upp i pris, studiemedel, mat, kläder,
allt! Men ändå höjs inte studiebidraget. Ni kommer hellre på anledning att inte
göra det än att faktisk se problemet i vitögat och ta tag i det!

•

Vi har barn i förskolan och det är därmed viktigt för oss att barn i allmänhet
och små barn i synnerhet inte vistas i för stora barngrupper. Med små barn
menar vi barn upp till ca 3 år. Grupperna bör nog inte vara större än femton
st och fem barn per fröken är nog vettigt.

•

Ta mer hänsyn till skolor och våra barn! Det är inte rätt och har förskollärare
som måste arbeta i dålig arbetsmiljö. För många barn per avdelning,
vikariestopp för att kommun behöver spara pengar. Vad är detta? Vi som har
ett heltidsarbete och behöver lämna våra barn på förskolan vill att båda
barnen och lärare ska ha det bra.

•

Borås med omnejd är ett bra område att bo i, men förskola, skola och
äldreomsorg är områden som är rent katastrofala! Jag betalar GÄRNA mer
pengar, både i skatt och andra avgifter för att få större personaltäthet och
mindre barngrupper. Vår 4-åring går på Ljungagården i Fristad på en
avdelning med 24 barn och 3 heltidsanställda pedagoger. Tycker ni politiker
själva att det är rimligt? Barnen är vår framtid och de äldre har byggt upp vårt
land - ingen av dessa får glömmas bort. Satsa mer pengar på dessa områden.
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•

Jag hoppas att det den närmaste tiden görs satsningar på mer personal i
förskola och skola. Här känner jag att utvecklingen halkat efter rejält. Vi har
en stad att vara stolta över.

•

Angående skola och barnomsorg/fritids:- kommunen verkar ha en outtalad
agenda att likrikta grundskolor och barnomsorg, genom att motarbeta och
lägga ner mindre enheter så att vi barnen tvingas ha våra barn på stora skolor
och fritids. Kommunens högre tjänstemän visar på enkelspårig, kortsiktig
trångsynhet, där ekonomiska intressen kombinerat med egen prestige styr.
Man tar inte alls hänsyn till värden som gemenskap, trygghet och olika barns
olika behov.

•

Önskar tydlig, kommunicerad och framför allt långsiktig planering av vilken
skola barnen skall tillhöra beroende på var de bor. Fr.o.m 2013 flyttas barnen
från Lundaskog från Sjömarkenskolan till Hestra Midgård. Men där är så
trångt så vi misstänker att det inte är en långsiktig lösning för kommande år.

•

Sist, men inte minst: ta hand om våra unga resp. gamla kommuninvånare - vi i
mitten kan ta vara på oss själva:)

•

Borås borde satsa mer på skola och barnomsorg. Barnen är vår framtid och
det viktigaste vi har.

Äldreomsorg
•

Jag är rädd för att bli gammal o sjuk så jag inte kan klara mig hemma själv. Vet
att jag inte kan få äldreomsorg när jag själv vill. När jag ser hur äldre som inte
klarar sig själva har det får jag ångest, tänker på det varje dag. Varför är det så
förnedrande att bli gammal. Min stora önskan, bra o trygg ålderdom.

•

Det saknas människor inom all omsorgsverksamhet i Borås Kommun m.
omnejd.

•

Äldreomsorgen svårt att få hjälp ibland att man får hem fryst mat. Tycker att
de som bestämmer ??? kan prova att äta det själva.

•

Mer äldre bostäder som inte är nya med dyra hyror.

•

Bättre äldreomsorg. Mer valfrihet. Mer personal.

•

Prioritera vård, omsorg, skola + kommunikation

•

Det kan satsas mycket mer på vård, skola omsorg. Detta har varit ett mantra
under flera valrörelser men det har inte synts någon satsning i verkligheten,
tvärt om en klar försämring

•

Jag har arbetat i Borås Stad i 25 år och det är med stor sorg o se vad som
händer med äldreomsorgen. Har haft en yrkesstolthet förr men nu känner jag
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att jag som vårdpersonal ”utbildad” är längst ner i samhället. Tycker det är
tragiskt att vi inte kan utföra en bra demensvård längre för vi har inga resurser
kvar. Ständigt går vi kort med personal. Får stångas med chefen för att få ut
våran intjänade sem. men får till svar – Borås Stad har inte budgeterat för mer
än 4 v. På våran avd är vi 7 duktiga utbildade kvinnor i 50 årsåldern som
brann för yrket en gång i tiden →
•

Prioritera → sjukvård, förskolor, skolor och äldrevård. (Även löner där.)

•

Borås med omnejd är ett bra område att bo i, men förskola, skola och
äldreomsorg är områden som är rent katastrofala! Jag betalar GÄRNA mer
pengar, både i skatt och andra avgifter för att få större personaltäthet och
mindre barngrupper. Vår 4-åring går på Ljungagården i Fristad på en
avdelning med 24 barn och 3 heltidsanställda pedagoger. Tycker ni politiker
själva att det är rimligt? Barnen är vår framtid och de äldre har byggt upp vårt
land - ingen av dessa får glömmas bort. Satsa mer pengar på dessa områden.

•

Sist, men inte minst: ta hand om våra unga resp. gamla kommuninvånare - vi i
mitten kan ta vara på oss själva:)

•

Hemtjänsten i kommunen är bra dom som jobbar med den sliter röva av sig,
medans deras chefer bara ska dra in tjänster. Låt arbetsledarna jobba lite i
verkligheten med så dom kommer ut från sina skrivbord som dom är såå
rädda o lämna.

•

Då undrar jag vad dom sysslar med på Distansgatan 7, Sveriges bästa
äldreboende Erick gör ett bra jobb

•

Synd att ålderdomshemmen är borttagna. Det finns väldigt många ensamma
äldre som behöver kontakter, som förr blev på ett naturligt sätt på dessa
boenden. Alla mår ej bra av att bo hemma, speciellt när de blivit ensamma.
Jobbigt för många som ej har anhöriga som kan hjälpa dem. Även jobbigt för
anhöriga då de äldre ej har möjlighet att komma in någonstans. Ständig oro
för de äldre.mm

Stöd för utsatta personer- socialtjänst
•

Jag vill att hemlösa ska ha någonstans att bo. Och att alla tiggare skall EU
hjälpa i deras land. Det är inte humant att dom ska sitta på gatorna i Borås
sommar som vinter och sova på kyrkogårdar och under broar. DET ÄR ETT
PROBLEM VI MÅSTE TA TAG I NU.

•

Jag är nöjd med min kommun! De kan förbättras! Ett problem i min kommun
är vad ska dem göra med tiggarna? Jag vill inte ha tiggare i Borås Kommun/
hela landet.

•

Kommunens samarbete med utväg har varit bra.
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•

Jobba mer drogpreventivt då det flödar mycket droger i Borås.
Jag vill se färre tiggare i Borås. →Inga alls!
Jag vill ha färre invandrare, inte fler.
När skall politikerna förstå att invandringen från MENA-länderna gör
situationen sämre både här och i deras hemländer?

•

Jag vill tacka er för enkäten, att ni tänker på oss Men jag tänker på
socialtjänsten. De är mycket starka och har sina regler. Min dotter är 19 år och
har kommit hit med sin man. De sparkar ut henne från social även om hon är
student och bara har inkomst från CSN. De tvingar henne att ta lån från dem,
men hon vill inte från gymnasieskola till h- skola. Det v blir för mycket för
henne. Vi kan disk med dem, hon fick 1050 till hyran ett par månader.

•

Välfärdsjobb, tack

•

Sluta bry er så mycket om hur ni ska ta emot mer flyktingar till vår stad och ta
hand om de människor som måste jobba för att betala skatt istället.

•

Jag tycker att min kommun ska försöka göra det bästa för oss och våra barn,
ex: skaffa mera arbete, och göra lättare att vi får bostad och inte vänta lång tid

Gång- och cykelvägar
•

Cykel och gångbanor i centrala delar bör utmärkas tydligare. Cyklister tror att
det är tillåtet att cykla på Allégatans gångbanor. En enkelmarkering med en
överstruken cykel ritad på gångbanan. Info till högskolans elever om cykling
och gånggående på gångbanan. (visa hänsyn)

•

Gång- och cykelvägar: Säkerheten äventyras i hög grad av alla
trottoarcyklister!

•

Mer hänsynstagande av cyklister på cykel & gångvägar.

•

Önskar ett större och tydligare cykelbanenät. Skall även vara väl underhållet.

•

Cykelväg på Magasingatan som plötsligt tar slut vid järnvägen/vid Nybron.
(från Norrby)

•

Skulle vilja att kommunen underhåller vissa gångvägar, sprucken asfalt och för
mycket sly. Träd som skymmer belysning.

•

Gång och cykelvägar. Är mycket missnöjd med bristen på gång och
cykelvägar ifrån Borås mot Rydboholm, Hej!

•

Gång och cykelvägar. Är mycket missnöjd med bristen på gång och
cykelvägar ifrån Borås mot Rydboholm, Viskafors och Svaneholm. Om det är
viktigt med folkhälsa för oss som bor här, så måste man satsa och ge oss
naturliga förutsättningar att ta oss till och från Borås på t.ex. cykel. Det är
förenat med livsfara idag! Situationen är livsfarlig även för skolbarnen, de
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måste ta bussen istället för att kunna cykla till Viskaforsskolan. Dåligt både ur
hälso- och miljöperspektiv!
•

Cykelbana till Rydboholm

•

Bygg ut cykel och gångvägar även utanför staden, så de som bor i förorter,
t.ex. Ekås, Sandhult, Fristad m.m. lätt kan ta sig en promenad eller cykeltur till
och från sin ort.

•

Cykelvägarna är en skrivbordsprodukt och fungerar inte alltid i praktiken. Ex.
Åsbogatan ned till Kungsleden – då försvinner cykelleden. Urdåligt!

•

Saknar gång och cykelväg på Dammgatan, Brämhult, mellan Kärra och
Förskolan på Kamgarnsgatan

•

Cykelvägar rent allmänt är otydliga byter sida omotiverat (t.ex. busstorget vid
Viskan).

•

Separera gång och cykelväg bättre.

•

Cykel: Ni har lovat cykelväg mellan Sandared o Sjömarken!! När kommer
den??

•

Tycker att kommunen skall skynda på en cykelväg/gångbana mellan
Sjömarken Sandared pga det är många som vill cykla men inte vågar eftersom
folk kör som idioter på gamla Göteborsvägen. Det är en fara för livet att cykla
& gå på gamla gbgvägen. Och fler invånare blir vi så de behövs verkligen.
Och för miljö & hälsan blir det bättre.TACK!! ☺

•

Vad gäller möjligheterna att cykelpendla så är det största problemet de bilister
som är beträdda att riskera livet på cyklisterna för att visa hur illa de tycker om
cyklister. Det är något som borde vara fokus på att förändra.

•

Satsa på utbyggnad av säkra och bra cykelvägar i staden och kommunens alla
tätorter för att minska bilismen och samtidigt gynna hälsa, miljö och trivsel!

•

Önskar översyn av cykelbanor så att de inte slutar helt plötsligt, önskar ett
komplett cykelbanenät tvärs igenom staden i alla riktningar.

•

Cykelvägar: Det finns en mycket stark utveckling mot att folk mer och mer
cyklar på trottoaren, d.v.s. där det inte är cykelbana. Ett allvarligt och farligt
exempel är sträckan från Nybron längs Magasinsgatan fram till korsningen
Norrby Tvärgata. Där är ingen cykelbana. Har själv varit på väg att bli påkörd
av cyklar där fler gånger och även sett barnfamiljer med barn i hand och/eller
barnvagn fått väja när cyklister plingar på sin ringklocka för att kunna hålla
hög fart och komma fram. Har prata med en tjänsteman på kommunen om
detta, men visade inget intresse eller förståelse för detta. Sa bara att det är ett
övervakningsproblem, d.v.s. polisens problem. Mycket dåligt hanterat av
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honom. Men det stora problemet är som sagt utvecklingen mot att allt fler,
dag för dag, cyklar mer på trottoarerna.
Gator och vägar
•

Sopningen på våren sker sent.

•

Skador på gator och vägar blir ofta inte lagade på mycket lång tid.

•

Störande o biltrafik (särskilt lastbilar) på Ögärdsvägen

•

Rondellen ”Knalle-Porten och mittsträngen mot Knalleland. Gräset klipps
sällan ser ovårdat ut. Finns mer liknande platser i kommunen. Ger inget gott
intryck. Även vissa rondeller högt gräs.

•

Tycker inte om att man tog bort möjligheten att betala parkeringsavgifter i
efterhand, och skyllde det på bankerna, när det var så att parkeringsbolaget
hoppades få in mer avgifter.

•

Gratis parkering! (Se Varberg!) Gratis toaletter! (Dessutom fler!)

•

Många vägar o gator är väldigt dåliga särskilt utanför stadskärnan.

•

Skandal att ni inte tar ner dom fula tallarna som står utanför mitt rumsfönster
får städa balkongen varje dag dessutom är nedanför full av barr. Vi som bor i
lägenhet (bostadsrätt) är också människor. Jag vill ha rent o snyggt omkring
mig. Hur skulle det vara om ni åkte och tittade hur det ser ut Ekängsgatan.
Eftersom man nu är pensionär vill man ha snyggt omkring sig. Jag hoppas på
bättring!

•

Parkvården är numera endast koncentrerat till Centrum. Kranskommuner och
stadsdelar får mycket liten del av ”kakan”.

•

Kontakter med Tekniska förvaltningen om röjning i Gambaparken,
Lillesjöområdet och ner mot Hestra Parkstad har varit nästan resultatlösa. I
våras röjdes vid gångvägen till lekplatsen. 1986 drogs Kabel TV in av
Televerket. Ännu har inte asfalten lagats på tre ställen i gångvägen mot
Gitarrgatan, fastän en tjänsteman på Tekniska förvaltningen påstod att man
besiktigar gångvägar m.m. varje år. Gångvägen upp till lekplatsen i
Gambaparken är sönderkörd av fordon men ingen annan åtgärd än att gräs
och jord skrapades bort i våras. Runt Lillesjön är det i stort sett sly och
halvstora granar, skulle kunnat vara ett fint parkområde. Infarten på
Musikvägen, diken o slänter ser bedrövlig ut.

•

Ställ upp vattenbehållare, drickplatser i centrum där alla kan dricka vatten
gratis.

•

Hjälp förorter att få tillåtelse att få ställa ut ”blomhinderlådor” på vägar för att
hålla farten nere, och därmed olyckor.
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•

Sist tycker jag att Tekniska kontoret inte sköter om grönområden runt om i
Borås Stad, allt växer igen vilket förfular bostadsområdet, skärpning! Börja
röja i alla små skogspartier

•

Ofta gatlyktor som borde bytas står svarta länge.

•

Trafiken i city och allra mest på Kungsleden är ohållbar. Eftersom
nordsydleden aldrig byggdes blev Kungsleden en provisorisk lösning som nu
är permanent. Försök att hitta en lösning på detta fort. Här får inget vara
helägt. Samma beslutsamhet som gav oss stadsmotorvägen måste till. Lycka
till och bra jobbat. Nöjd Boråsare

•

Trafiksituationen i Borås är under all kritik runt kl. 16.00.

•

Det saknas belysning vid många övergångs-ställen, jättesvårt att se svarta
människor med svarta människor med svarta kläder när de går ut på vägen.
Cykelbanor som går genom buskage och rakt ut på övergångsställen
(cyklisterna struntar i att leda cykeln), livsfarligt, ta bort buskarna. Ta bort alla
buskar som hänger ut över gator, även träd.

•

Framkomligheten på vägar vid rusningstid är urusel och medför nedskräpning
i form av avgaser vid tomgångskörning i bilköer. Fö nöjd med Borås Stad ☺.

•

Trafiksituationen (bilar) är en katastrof. Man märker tydligt hur det har blivit
sämre de senaste åren

•

Signalljus på Kungsleden som ej blir grönt automatisk för gående/cyklister.
Knapparna fungerar ej riktigt speciellt vid Yxhammarsgatan.

•

Varför har man prioriterat Torstenssonsgatan mot GA kyrkan. Den var bra
som den var innan. Snarare en försämring nu. Mycket pengar till spillo.

•

Varför såldes marken för byggnation vid Alströmesgatan/Vattentornet.
Katastrof!!!

•

Det behövs fler P-platser.

•

Man har fel taktik med biltrafiken. Genom att ta bort bilvägar i centrum
förtätas trafiken på resterande vägar. Det måste då till fler kringleder och
liknande. Borås är beroende av biltrafik för in- och utpendling till/från jobb
och till handeln från kranskommunerna. Fler parkeringsplatser i centrum
behövs. Men satsa då även på miljöfordon. Laddstolpar för elbilar, gratis
parkering för elbilar, etc. etc.

•

Kan ni måla om körfilerna på Kungsbron, så att trafik som ska åt höger mot
Knalleland får egen fil. Och de som ska rakt fram kan ligga i vänster fil. Så är
det målat vid rondellen vid Centralbron och det funkar väldigt bra där. Jag
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förstår att det blir knepigare för att det är 2 filigt vid Kungsbron men som det
är nu så blir det väldigt långa onödiga köer.
•

Jag tycker kommunen borde bli bättre med att asfaltera vägar lite mer det är
guppigt och hål på varenda väg och det kan gå väldig lång tid innan
kommunen börjar och tänka på det och det är inte alls bra belysning på
vägarna speciellt små vägar och det är väldigt dåligt med parkeringsplatser och
de parkeringsplatser som finns är väldigt liten som man kan knappt parkera.

•

Öppna upp för tillgänglighet längs hela Viskan, typ Simonsland men hela
stråket.

•

För många onödiga väggupp

•

Slitna vägbanor i Borås. Varför ? Dubbdäcksförbud i tätorten ?
Trafikplanering för framtiden är högprioriterat för Borås Stad.

•

Vidare tycker jag att Borås Stad kan installera inhägnade hundrastplatser
(liknande den på Hässleholmen) i varje stadsdel, eftersom många har hund
numera.

•

Borås den lilla grå småstaden som behöver växa upp & se utanför murarna.

•

Vägar, gator genom staden är ju helt sanslöst tokiga – var finns
helhetslösningen? Vi är 2013 & så här har det alltid varit & ingen förändring
till det bättre?

•

Titta på Ängelholms kommun (stad) där tog man bort parkeringar i Centrum
– men ordnade bussar mellan parkeringar & Centrum…

•

Ännu en liten kommun, Lidköping det är en rik, växande kommun som
märks… Kika på andra !? & gör något.

•

Bestäm & besluta färdigt om Centrum resp Knalleland – innan det är för
sent. Vad vill vi visa & uppnå med Borås Stad?

•

Underhåll det vi har innan ni skaffar nytt. Laga befintliga gator, vägar och
trappor. Räkna på underhållet vid nyanskaffning.

•

Belysning saknas på Dammgatan Kyllaredsmotet Kyrkvägen.

•

Gör trottoarerna bredare, så att man kan gå med barnvagn, Tack

•

Kommunen bör skicka sina snöröjare på kurs.

•

Snöröjning på stadsdelarnas mindre gator speciellt dålig.

•

Absolut bättre snöröjning inom Borås Stad!
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•

Kommunen bör bötfälla fastighetsägare som slänger ut snön på gatan.

Idrotts- och motionsanläggningar
•

Är det inte dags att se till att vi får en modern ishall. Den idag där BHC:s Alag o elitjuniorer är en skam för Borås!

•

Renovera badhuset!

•

Jag tycker att badhuset sköts under all kritik. Väldigt smustigt o ohygieniskt
sist jag var där iallafall. Det är synd för annars hade jag gärna tagit dit min
dotter. Annars tycker jag Borås hålls ganska fint.

•

Jag tycker att det är väldigt anmärkningsvärt att låta Sandareds Simhall förfalla
så kraftigt att den måste stängas lång tid innan renoveringsarbetet ens är
planerat. Vore jag ansvarig för det skulle jag skämmas oerhört mycket. Vi har
bl.a många ungdomar, en simklubb, samt Korpens aktiviteter som kraftigt
påverkas.

•

Kretsloppet utanför Borås

•

Hälsa & friskvård för ungdomar är viktigt. Bra exempel på hur kommunen
bidrar till detta är t.ex. hinderbanan på Kransmossen.

•

Nu när man rustat upp alla kommunala badstränder vore det toppen om
dessa även kunde utrustas med träningsredskap. Dvs lekplats för vuxna ☺.
Våra barn = våran framtid.

•

Hej kära person som läser detta.
Det vore även gulligt om ni kunde satsa på bättre ridvägar åt oss med häst.
Men prioritera barnen, de äldre o miljön först innan ni tänker på ridvägarna.
Det var nog allt.
Hoppas ni har en fin dag!
Mycket kärlek.

Kultur
•

Lokala festivaler/arr ex folkvisefestival i Ramnaparken, vandringar

•

Finns för lite att göra som ungdom i Borås.

•

Bio är för dyrt!

•

Öka kulturverksamheten, boka in fler band/artister. Åhaga finns!!

Miljöarbete
•

Har en känsla av att Borås Stad inte satsar tydligt på att vid egen exploatering
av mark eller i planer, se till energieffektivitet (bättre än ???!). Det skulle vara
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bra om man ville profilera sig mer inom energieffektivt byggande, både vid
nybyggnation och renovering. Skulle också gärna vilja se mer satsningar på
förnybar energi som sol och vind. Där ligger Borås mycket dåligt till. Ser fram
emot solelproduktion på offentliga byggnader ex skolor, nya paviljongen i
stadsparken m.fl. ställen!
•

Utveckla vindkraften i kommunen. Det finns mängder med omr. som är
lämpliga. Bygg inte bara stora verk (2MW) utan undersök även möjligheterna
till mindre verk (lägre).

•

Fortsätt att satsa på miljön (bra jobbat ☺).

•

Jag har en önskan att kommunen i sina storkök dvs skola och äldrevård mm
börjar servera uteslutande endast närproducerat och ekologiskt. Tänk på
prislappen långsiktigt. Den just i dag dyrare men betydligt nyttigare eko-maten
medför en besparing inom hälsovården i en snar framtid och medför även
prissänkningar på råvarorna när försäljning ökar. Satsa mer på förnybara
energikällor (sol och framför allt vind). Kommunen har många goda
vindlägen. Det är ju bra om även energin kan vara lokalproducerad.
Politikerna är valda för arbeta för allmännyttan i första hand, men jag tycker
att i frågan om speciellt vindkraft-etableringen tas dom politiska besluten mer
i hänsyn till enskilda kommuninnevånares personliga åsikter. Borås kommun
har ju hittills varit i framkant på denna fronten, med fossilbränslefri stad och
tycker att det finns möjlighet att satsningen på förnyelsebar energi kunde bli
ytterligare ett stort steg i rätt riktning. Satsa stort i dessa frågor och utmana
grannkommunerna. Mot en bättre framtid.

Renhållning och sophämtning
•

•

Borde inte bli dyrare ur samhällssynpunkt om alla återvinningscentraler vore
tillgängliga alla vardagar dagtid istället för att folk skall köra långa vägar och
stå i kö innan dom öppnar. (Absolut ingen kritik på skötsel av centralerna.)
Tillhör Fristad
Jag tycker att återvinningsplatserna töms för sällan. Det är för mycket skräp
runt omkring.

•

Flexiblare tömning av återvinningsstationer (de mindre kanske ett telnr som
man kunde ringa när det är fullt.

•

Mycket bra med återvinningsstationen utan avgift. Oförståligt att kommunen
inte bistår med hämtning av skräp i naturen när kommunen får information
om att det finns och var det finns. Detta gäller inte enstaka sopor utan flera
säckar och tyngre skrot som är svårt för enskild att hantera.

•

Om nu miljö är viktig så se till att hålla sopstationerna öppna på bättre tider
samt markera upp kontainrarna så man ser vad som ska slängas var. Nu skiter
jag i detta och betraktar allt som brännbart.

•

Öppettider på (sopstationer) bör öka.
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•

Kommunens återvinningscentraler är dåligt skötta och töms för sällan. Ofta
finns mycket skräp slängt vid sidorna, det ser mycket illa ut på många ställen.
Dessutom är kärlen vid stationerna mycket smutsiga.

•

För dyra soptaxor – vi i ytterkanterna av kommunen sköter själva soporna –
Mera öppettider på sopstationen – Små familjen, mindre sopor, pensionärer,
mindre pengar – måste snåla i allting.

•

Se till så att cykelåkande på trottoarer i centrum framför allt på Allégatan
stoppas. Det uppstår dagligen farliga situationer där gående riskerar att bli
påkörda av cyklister på trottoaren. Sopmaskiner som kör nästan varje morgon
är mycket störande för de boende i centrum. Försök att schemalägga detta till
en senare tidpunkt på dagen/kvällen.

•

Det är fruktansvärt nerskräpat i buskagen vid gatorna, se t.ex. runt MAXI
market och Åhaga.

•

Man ser hur ungdomen slänger skräp – men även de vuxna gör det . Slänger
du skräp utanför soptunnan-papperskorgen gör ditt barn det också. Fler
soptunnor-papperskorgar- och de ska tömmas innan de blir överfyllda. När
jag ser någon slänga skräp så ropar jag på dem: Hör du, du tappade något.
Förvånat uttryck. Det är ju bara ett glasspapper. Numera blir det också dj…a
kärring. Skolorna pratar massor om nedskärning. När dagen är slut går många
och köper godis och var slänger de pappren? Fast de för 10 min sedan talade
om detta inne.

•

Inför en ”skräpavgift” på 1 krona för varje snabbmatsportion som säljs på Mc
Donalds och liknande ställen! Dessa pengar skall disponeras till 100 % för
renhållning i närområdet runt respektive restaurang.

•

Mera papperskorgar. Låt det bli klart med ett föreningshus. Har ju hållit på
sedan 1996. Nu får kommunen verkligen vakna och skynda på detta ärende.
Tycker kommunen är dålig på att delge till oss kommuninvånare vd som
håller på att hända. I vilket skede är det.

•

Tydligen går ni i den tron att alla slänger skräp. Det är inte så!

•

Bättre och fler papperskorgar, typ de som finns i Göteborg (med askkoppar).
Finns vad jag sett endast vid Borås C! Mer ”skräpinfo” i skolorna. Passerar
varje dag Bäckängsskolan (Åsbogatan). Massor av tomburkar,
snabbmatsförpackningar m.m. För att inte tala om allt glassplitter. Hundarnas
bajspåsar!!! Går dom inte att ta med till bästa avlämningsställe. Fler
sopstationer i centrala Borås, lättare för oss ”icke bilburna” att sopsortera då.
– Borås har blivit en mysig stad trots ovanstående, men allt går att göra
bättre!!!

•

Jag blir upprörd när jag ser människor slänga skräp och säger till. Såväl fimpar
som annat skräp. Oftast blir man f-b men jag hänvisar till lagstiftningen och
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allmän trivsel.
•

Jag slänger aldrig någonting ute jag tar med mig det hem. De är för mycke
hundbajs ute på gator o vägar till och med slängs bajspåsarna ute.

•

Info för barn o ungdomar i skolor om nedskräpning. Mer och större
papperskorgar i stan.

•

Städa mera. Det finns folk som söker jobb. Staden ska ha ett ordentlig
städpatrull som håller vårt stad rent och lär folk att utnyttja sopkorgar.

•

Skolor ska delta med skräpblockning minst ett par gånger om året.

•

Inga fel! Fast hundägare kan nog plocka upp lite bättre efter sig, är själv
hundägare och inget ”bajs” efter våran vovve! /Nöjd!

•

Väldigt få papperskorgar vilket gör att folk som plockar upp hundbajs sedan
slänger påsen varsomhelst.

•

Det finns många arbetslösa ungdomar. Låt dom hålla rent o snyggt i vår
kommun.

•

Sätta upp fler papperskorgar!

•

Vad är skräp? Borde väl preciseras. Går ju inte att jämföra ett bananskal med
en ölburk eller en pappersbit med en hårdplastförpackning.

•

Det behövs fler papperskorgar i centrala Borås!

•

Kommunen bör undervisa sina arbetstagare på gruppbostäder i hur man
hanterar sopor. Blöjor och annan ”dynga” kan ligga över hela området när
soptunnorna är överfyllda. Fåglar har inget ”vett”. Arbetstagarna bör ha vett
att inte låta tunnorna vara öppna.

•

Det här med nedskräpning i våran kommun beror på att vi har en större
matbutik som ligger centralt.

•

Inför kameror vid sopstationer som kan registrera de som slänger avfall
bredvid containrarna. Och låt de betala böter vid nedskräpning.

•

För övrigt är det inte pinsamt att slänga skräp, det är bara fel. Så har jag blivit
uppfostrad och det är jag stolt över..

•

Jag som är svetsare och har jobbat under 20 årigt och det vill jag säga att
möjlighet om arbeta och bo i en kommun som har hög arbetslösa samt skräpt
överallt även i hissen och trappuppgången. Vad säger man, jag vet ej.

•

Bättre ordning när det gäller nedskräpning.
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•

Nerskräpning är ett problem, i vissa platser är det mycket cigarettfimpar snus,
med mera. Det måste finnas mycket papperskorgar på gatorna..

•

Kommunen bör botfälla folk som skräpar ner.

•

Utveckla sopstationer (vid ICA m.m.), med möjligheter att slänga keramik
(krukor m.m.), glödlampor & elartiklar.
Lycka till och tack! ☺

•
•

Vad gäller nedskräpningen ser den olika ut i olika stadsdelar!
Arbetar i en otroligt nedskräpad stadsdel där många kulturer samsas.
Bor i en annan stadsdel som är betydligt renare!

•

Fler papperskorgar behövs och de skall inkludera askfat. Nu finns det
ingenstans att fimpa cigaretter.

•

Jag rökar inte eller nåt annat. Men på busshållplatserna får ni ha papperskorg
till läskburkar, fimpar mm.

•

Jag saknar papperskorgar för endast fimpar (och snus) i Borås kommun.
Anledningen till att folk inte slänger fimpar i vanliga papperskorgar tror jag är
för att folk är rädda att det ska börja brinna, speciellt i situationer där man har
bråttom till att passa en busstid och man inte är riktig säker på att man fimpat
fimpen ordentligt vilket leder till osäkerhet och rädsla. Därför föredrar folk att
slänga fimpar på marken tror jag.
Stockholm har en typ av askkopp bredvid/på en papperskorg som jag tycker
fungerar bra och något som Borås ska efterlikna/skaffa.

•

Inför böter för nedskräpning!

•

Alldeles för lite papperskorgar i Borås, i ”Centrum”. Speciellt till
hundbajspåsar. Jag brukar tänka ”ingen papperskorg inom loppet av 20 min.
till bajspåse slänger jag det på ”lämpligare” ställe på marken. I ren protest. Nu
har det kommit upp lite fler + påshållare. Kanon att det blir bättre. OBS att
jag menar inte mitt i Centrum. Mer, Göta, Lugnet, Norrmalm osv.
Mer papperskorgar = mer folk som plockar upp efter sin hund! (Tror jag).
Jag tycker Dalsjöfors o Borås kommun borde sätta upp mer soptunnor o ha
bättre öppettider på sopstationer

•
•

Ni verkar vilja ha en skräpfri kommun, måste tyvärr säga att nedskräpade
Viskan drar ned betyget rejält. Alla vet att Viskan är en sophög. Äckligt!

•

Hundbajs är det mycket, det är inte så många som plockar upp det. Det är
pinsamt.

•

Vad ska man göra när man ser andra skräpa ner? Eller när man ser folk som
inte plockar upp hundbajset efter sin hund? Nedskräpning är ett problem,
framför allt hos många unga.
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•

Jag tycker att Borås Stad behöver sätta upp fler papperskorgar (”/soptunnor”)

•

Nedskräpning: stora problem med hundbajs där jag bor utmed gångväg, i
anslutning till min tomt, i lekpark m.m.

•

Jag har hund och ser ofta hundbajspåsar slängda. Bra vore att höra med
kommuninv/hundägare vart papperskorgar för hundpåsar skulle behövas –
för en ökad tillgänglighet – minskad nedskräpning av dito.

•

Jag anser att det för att minska sopmängderna ska vara enkelt och gratis att
byta till mindre sopkärl.

•

Fruktskrotten kan lämnas i skogen men inte vart som helst.

•

Vid badplats/rastplats om ej skött kan jag ngn gång fylla på en redan full
soptunna om jag saknar möjlighet att ta med mig soporna.

•

Gör något åt affärernas ansvar för sitt skräp. Dvs. det som serveras/säljs till
kunderna.

•

Borås är en bra underhålld o ren stad.

•

Avseende området nedskräpning gör kommunen ett föredömligt arbete.
Problemet är medborgarna, i synnerhet i berusat tillstånd. Även hässleholmen,
Norrby samt till del Hulta, områden med stor kulturell spridning.
Människorna där tenderar att ta betydligt mindre ansvar för sitt avfall. Kan till
del spegla deras sätt att leva i övrigt, gäller dock långt ifrån alla, men för
många

•

Nedskräpning: Här är det främst en fråga som jag tycker vi måste komma
tillrätta med i Borås och det gäller cigarettfimpar och tuggummin. Det är en
otrolig nonchalans från de medborgare som slänger detta efter sig. Jag tänker
bl.a. på hur det ser ut utanför biograf 2001. Vad jag förstår kostar det enorma
pengar att ta bort dessa nertrampade tuggummin. Om möjligt borde man här
ha en lokal ordningsstadga kombinerat med en informationskampanj. Gick
det sedan att ha särskild papperskorgar för fimpar och tuggummin på
strategiska platser kanske det skulle bidra till mindre nedskräpning. Fast
egentligen bord det ju räcka med de som finns kan man tycka. Men ändå en
fråga att fundera/utreda ytterligare kring.

Bemötande och tillgänglighet
•

Cykelvägar: Det finns en mycket stark utveckling mot att folk mer och mer cyklar på trottoaren,
d.v.s. där det inte är cykelbana. Ett allvarligt och farligt exempel är sträckan från Nybron längs
Magasinsgatan fram till korsningen Norrby Tvärgata. Där är ingen cykelbana. Har själv varit på
väg att bli påkörd av cyklar där fler gånger och även sett barnfamiljer med barn i hand och/eller
barnvagn fått väja när cyklister plingar på sin ringklocka för att kunna hålla hög fart och komma
fram. Har prata med en tjänsteman på kommunen om detta, men visade inget

intresse eller förståelse för detta. Sa bara att det är ett övervakningsproblem,
d.v.s. polisens problem. Mycket dåligt hanterat av honom. Men det stora problemet
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är som sagt utvecklingen mot att allt fler, dag för dag, cyklar mer på trottoarerna.
•

Kontakter med Tekniska förvaltningen om röjning i Gambaparken,
Lillesjöområdet och ner mot Hestra Parkstad har varit nästan resultatlösa. I
våras röjdes vid gångvägen till lekplatsen. 1986 drogs Kabel TV in av Televerket. Ännu har
inte asfalten lagats på tre ställen i gångvägen mot Gitarrgatan, fastän en
tjänsteman på Tekniska förvaltningen påstod att man besiktigar gångvägar
m.m. varje år. Gångvägen upp till lekplatsen i Gambaparken är sönderkörd av fordon men
ingen annan åtgärd än att gräs och jord skrapades bort i våras. Runt Lillesjön är det i stort sett sly
och halvstora granar, skulle kunnat vara ett fint parkområde. Infarten på Musikvägen, diken o
slänter ser bedrövlig ut.

Inflytande i din kommun
Kontakt, Information, Påverkan, Förtroende
•

Den nya kommundelsindelningen synnerligen onaturlig. Möjligen ett
”rationellt & ekonomiskt bra val. – MEN – Utifrån demokratiaspekten en stor
förlust, avsevärt minskat känslan av närhet medborgare – tjänstemän –
politiker. Återgå till kommundelar med naturlig historisk gemenskap!

•

Tack för att ni försöker göra det så bra som möjligt att leva och bo i Borås
stad. Jag tror människor gillar kommunen mer än de ger sken utav; även fast
att jag trivs bättre i andra områden. Kommunen gör vad de kan, men alla
människor går helt enkelt inte att påverka. Ha det fint.

•

Samarbeta för medborgarnas bästa! Beklämmande att partipolitik går före
sunt förnuft! Ställ JB Education till svars för konkursen! Framsteg att mat nu
börjar lagas där den skall ätas. Stoppa stora livsmedelsupphandlingar släpp
fram småskalighet. Bygg ringled innan vi förgiftas av avgaser. Plus till
näringsavd som på kort tid löste markfrågan med AstaZero. Och att ni
äntligen star fram mer industrimark. Men varför fick Postens paketsortering
flytta? Igen det är löjeväckande och skapar politikerförakt med taktik i
fullmäktige. Vi bor i samma stad som vi skall lämna över till våra barn!

•

Inget fel som är allvarligt om Borås Kommun.

•

Det är skamligt med politikers inom o utom kommunens höga
avgångsvederlag. Att söka jobb ska väl gälla dom också.

•

Det kan vara bra att kommunen fokusera och tänka och hitta bästa väg för att
lösa problem istället sitter och planera hur de kan få mer pengar genom höga
avgifter och likande! just nu de betala mycket för inget, och det är pinsamt.
kommun politiker bara tänk på själv, inte på invånare, de göra något pga de
vill stanna kvar på makten, inget mer.

•

Det vore bra om våra politiker och tjänstemän tog ansvar för vår kommuns
verksamheter istället för att bara tänka på att bli omvalda och i
tjänstemännens fall bara skylla på dåliga förutsättningar och nu har vi den här
påsen med pengar...
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•

Herregud, jag hade skrivit jättelångt här, men sen försvann det. Jag ber om
ursäkt om det blir mindre diplomatiskt nu. Anledningen till att jag svarat så
bra på det mesta, men ändå satt bottenbetyg på vad jag tycker om att bo här
är att mitt problem inte är med hur kommunen sköts utan med stadens
känsla, utseende och läge. Det finns inget centrum, det är bara en enda lång
gata, vilket är stressande. Husen är höga och gatorna trånga, vilket gör att
solen inte kommer åt någonstans. Det finns i princip inga öppna platser eller
charmiga byggnader för att bryta tristessen. Parkerna är fantastiskt fina, men
de är den enda kontakten med natur som finns, allt annat är så mycket stad att
jag inte står ut. Luften är stillastående, förmodligen för att staden ligger i en så
instängd dal. Jag kommer flytta härifrån så fort jag är klar med mina studier.

•

Kommunal råden lyssnar inte på demokratin, tar konstiga beslut. Kommunen
har inte råd att integrera folk däremot så tar man gärna emot flyktingar som
kreatur.. Man skall inte sätta fler barn till världen än man kan ta hand om dom
har jag lärt mig. små barn små bekymmer, små koppar har också öron.. alla
sådana här visdomsord har man lärt sig och det ligger en sanning i detta.. en
haverad flykting politik inom kommun och stat... När debatten om detta
kommer upp till ytan så kväver man det ganska snabbt för man har svårt att
hantera det hela. Enklast är att dra ned mössan över öronen. Men man är inte
rasist bara för man tycker att det hela spårat ut, hur kan man placera ett barn
som är både analfabet och inte kan svenska i en svensk klass i 4:an. Detta stör
undervisning och andra elever. Samt eleven själv..Det hela är en tydlig signal
att vi inte kan göra annat än förvara människor för vi har inte råd med detta..
Det finns bara ett uttryck för det hela och det är rent hyckleri..

•

Politikerna har förutfattade meningar om invånarna i olika stadsdelar, tyvärr.

•

In med de yngre med ett nytt sätt att se. Visionärer som tänker stort &
möjligheter med förändringar….

•

Information om event & dylikt gör att jag känner mig delaktig & väl
informerad. Initiativet att barnen själva fick rösta på vilken lekplats de vill ha
har bara varit positivt, något jag märkt av i min utbildning (förskollärare) &
yrke (timanställd barnskötare).

•

Man har ibland känslan av att kommunen inte anser att dom är till för
kommunmedborgarna. Efterlyser snabbare återkoppling och ibland bättre
service och tillmötesgående via kontakter med kommunen.

•

Att träffa politiker som invånare är inte lätt, eller att få svar. Ni måste kunna
känna oss och veta att vi jobbar och betalar skatt och vi vill gärna vara med.

•

Önskar att allmänheten kan få full insyn i olika kommunala projekt, för att
undvika tråkiga historier som kostnaderna vid renoveringen av ett dagis i
Sandared.

21

•

Kommunens utkanter ligger väldigt långt från där politikerna i kommunen
arbetar. Det är därför väldigt viktigt att kommunalpolitiker finns tillgängliga
även i dessa delar av kommunen. Inrätta en arbetsplats för en
kommunalpolitiker i endera bibloteket eller i en skola lokalt, som bemannas
exempelvis 15-17 en kväll i veckan. Låt schemat cirkulera mellan partierna. Då
vet folk vart de skall gå om de vill träffa en makthavare.

•

Ang. Borås Kommun som en plats att bo på. Ibland tycks politiker glömma
bort att det finns invånare som bor utanför Borås Stad t.ex. samhällen och
landsbygd. Vi kanske inte vill bo i en stad men har för den skull önskemål om
hur vi vill leva. Vi betalar samma skatt och alla kan trots allt inte bo i Borås
Centrum.

•

Mer satsning på orterna i ytterområdena.

•

Inte heller verkar man värdesätta levande landsbygd, där nybyggandet växer.
Det är den skrämmande baksidan av en i övrigt vacker och fin kommun.

Övriga synpunkter.
•

Borås Bildarkiv har så dåliga bilder att se på vid hämtning på datorn att man
tror det är hemligt att se på.

•

Vill inte ha mer Blanketter! Tack!

•

Tack. Tack.

•

Bor i utkanten av Borås och arbetar i Göteborg. Trivs utmärkt med att bo här
men har mycket begränsad erfarenhet av övrig verksamhet.

•

”Hur kommunen sköter sina olika verksamheter” skall kommenteras som en
helhet ja men, somligt är OK eller bra, medan annat är undermåligt. Det går
inte att svara vettigt på en sådan fråga.

•

Inga särskilda åsikter el synpunkter!!
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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

Sida
2(2)
2014-03-17

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
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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.
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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.
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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

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola och
gymnasieskola läsåret 2013-2014; Sammanfattning av
Kvalitetsrapport Barn och elever i behov av särskilt stöd

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
-

Kommunstyrelsen förutsätter att Stadsdelsnämnderna arbetar vidare med att säkerställa en likvärdig barnhälsa,
enheternas kännedom om gemensamma planer och rutiner, samt stödet till särskoleeleverna. Nämndernas arbete
följs upp i nästa kvalitetsrapport Barn och elever i behov av särskilt stöd.

-

Stadsdelsnämnderna lämnar en rapport till Kommunstyrelsen, senast 30 april 2014, om hur nämnderna har
agerat/tänker agera för att få in svar från alla enheter.

-

Kommunstyrelsens skrivelse samt sammanfattningen av kvalitetsrapporten översänds till Stadsdelsnämnderna
och Utbildningsnämnden.

140224
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Lena Palmén
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Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola och
gymnasieskola läsåret 2013-2014; Sammanfattning av
Kvalitetsrapport Barn och elever i behov av särskilt stöd
Uppgifterna i denna kvalitetsrapport är hämtade från Borås Stads förskolor och skolor. Rapporter
tas fram under en tvåårs-cykel där en del rapporter skrivs årligen och andra vartannat år.
Rapport
Barn och elever i behov av särskilt stöd
Värdegrund
Resultat och undervisning
Elever med annat modersmål än svenska
Kvalitetsarbete
Fritidshem

Jämna år
X
X
X
X

Ojämna år
X
X
X
X

Följande aspekter tas upp i rapporten om barn och elever i behov av särskilt stöd:
• Barn- och elevhälsoplanerna
• Barn- och elevhälsoteamets uppdrag och kompetens
• Ledning av barn-och elevhälsoarbetet
• Uppföljning av stöd för individintegrerade elever
• Frånvaroundersökning
Rapporten i helhet finns att ta del av här Kvalitetsrapport Barn och elever i behov av särskilt stöd
Kommunstyrelsen har tagit del av sammanfattningen av rapporten.
Rapporten beskriver bland annat barnhälsoteamens i förskolan, uppdrag och kompetens.
Stadsdelarna Norr och Öster anger att de har specialpedagog, men saknar tillgång till psykolog och
språkpedagog. Stadsdel Väster har alla dessa tre kompetenser. Kommunstyrelsen påtalar vikten av
att säkerställa en likvärdig barnhälsa så att alla barn får det stöd de behöver.
Kommunstyrelsen noterar att implementeringen av gemensamma planer och rutiner inom barnoch elevhälsan kommit en god bit på väg både inom förskolan och i grundskolan. Nämnderna
uppmanas att fortsätta arbetet med implementeringen av gemensamma planer och rutiner för att
säkerställa att alla enheter känner till och arbetar efter de rutiner som fastställts.
Det är mycket glädjande att samtliga förskolechefer anser att barnhälsoarbetet i hög/mycket hög
grad bidrar till en ökad måluppfyllelse. Även inom grundskolan anser de flesta rektorer att
elevhälsoarbetet påverkar måluppfyllelsen positivt.
Stadsdelsnämnden Norr har, enligt beslut i Kommunstyrelsen 2013-05-06, ett särskilt uppdrag att
följa upp stödet till särskoleeleverna i denna rapport. Bakgrunden till detta är ett initiativärende
från Alliansen angående stödet till särskoleeleverna.
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Rapporten visar bland annat på att alla planer och rutiner ännu inte är helt implementerade inom
grundsärskolan. Dock anger rektorerna att rutinen för kartläggning av elever i behov av särskilt
stöd används helt eller delvis.
Rektorerna inom grundsärskolan anger att de har tillgång till elevhälsopersonal, men i liten
utsträckning och påtalar behov av mer handledning. Alla de kompetenser som föreskrivs i
skollagen finns både inom grundsärskolan och gymnasiesärskolan.
Rapporten belyser inte specifikt hur stödet till elever som mottagits i grund- eller
gymnasiesärskolan utformats. Det får ändå anses att eleverna får det stöd de har rätt till, då
placering i en särskoleenhet i sig är en åtgärd för att ge eleven stöd utifrån den kompetens,
bemanning och miljö som finns där.
Skolinspektionen har också i sitt uppföljningsbeslut efter tillsyn i särskolorna bedömt att Borås
Stad har vidtagit sådana åtgärder att de påtalade bristerna har avhjälpts.
Men, med tanke på att grundsärskolorna anger att de har ”tillgång till elevhälsopersonal, men i liten
utsträckning" och påtalar behov av mer handledning, behöver Stadsdelsnämnden Norr förvissa sig
om att eleverna får det stöd de har rätt till.
När det gäller de individintegrerade grundsärskoleeleverna har tio av tolv rektorer angett att
eleverna får det stöd de behöver. Två rektorer uppger att stöd inte kan ges fullt ut. Här behöver
Stadsdelsnämnden Väster se till att eleverna garanteras det stöd de har rätt till.
Även i denna rapport är det ett antal förskolor och grundskolor som inte lämnat uppgifter.
Kommunstyrelsen har vid flera tillfällen, senast i beslut 2013-10-23, påtalat att nämnderna behöver
undersöka orsaker till att uppgifterna inte rapporterats in.
Kommunstyrelsen begär därför att Stadsdelsnämnderna lämnar en rapport till Kommunstyrelsen
om hur nämnderna har agerat/tänker agera för att få in svar från alla enheter.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
-

Kommunstyrelsen förutsätter att nämnderna arbetar vidare med att säkerställa en likvärdig barnhälsa,
enheternas kännedom om gemensamma planer och rutiner, samt stödet till särskoleeleverna. Nämndernas
arbete följs upp i nästa kvalitetsrapport Barn och elever i behov av särskilt stöd.

-

Stadsdelsnämnderna lämnar en rapport till Kommunstyrelsen, senast 30 april 2014, om hur nämnderna
har agerat/tänker agera för att få in svar från alla enheter.

-

Kommunstyrelsens skrivelse samt sammanfattningen av kvalitetsrapporten översänds till
Stadsdelsnämnderna och Utbildningsnämnden.

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef

Barn och elever i
behov av särskilt stöd
2014- sammanfattning
---------------------------Kvalitetsrapport om skolformerna i Borås Stad

Kommungemensam förskola och skola
Utvecklingsenheten

Inledning
Skollagen föreskriver att varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och
kontinuerligt ska planera, följa upp och utveckla utbildningen1. I skollagen har det gamla kravet på
kvalitetsredovisning tagits bort och ersatts av ett krav på att det systematiska kvalitetsarbetet ska
dokumenteras.
Uppgifterna i denna rapport är hämtade från Borås Stads förskolor och skolor, samt från barn- och
elevhälsopersonal, barn- och elevhälsochefer och SPKC. Rapporter tas fram under en tvåårscykel
där en del rapporter skrivs årligen och andra vartannat år.
År 1 innehåller rapporter om
a. barn och elever i behov av särskilt stöd,
b. värdegrund,
c. resultat och undervisning samt
d. barn och elever med annat modersmål än svenska
År 2 innehåller rapporter om
a. barn och elever i behov av särskilt stöd,
b. kvalitetsarbete,
c. resultat och undervisning samt
d. fritidshem.
Kvalitetsrapporterna ersätter tidigare kvalitetsredovisning i Borås Stad.
Följande aspekter tas upp i rapporten om barn och elever i behov av särskilt stöd:
•

Barn- och elevhälsoplanerna

•

Barn- och elevhälsoteamets uppdrag och kompetens

•

Ledning av barn-och elevhälsoarbetet

•

Uppföljning av stöd för individintegrerade elever

•

Frånvaroundersökning

Rapporten består av fyra delar:
1. Förskola
2. Grundskola
3. Grundsärskola och kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper
4. Gymnasieskola

1

Skollagen 2010:800 4kap 3§

Sammanfattning
Förskola
Barnhälsoplanen
Förskolechefer beskriver att barnhälsoplanen har introducerats men ej fullständigt implementerats.
Stadsdelarna Väster och Öster har fattat beslut om Barnhälsoplan för Borås Stad, detta har ännu inte
skett i Stadsdelen Norr. Utöver Barnhälsoplanen så återstår det att besluta om en del tillhörande
rutiner. Vi behöver gå vidare med att ta fram fler exempel på vad som bidrar till ökad måluppfyllelse
i förskolan. Några chefer framhåller att de har goda, kompetenta specialpedagoger och vi behöver
fördjupa analysen kring det för att kunna ge fler förskolor tillgång till kompetensen och skapa en
likvärdighet i barnhälsoarbetet i Borås stad.
Barnhälsoteamet – uppdrag och kompetens
I Borås Stad finns barnhälsoteam kopplade till förskolan på varje stadsdel. Det finns enligt Skollagen
ingen skyldighet för en kommun att organisera barnhälsoteam. Barnavårdscentralerna har det
medicinska ansvaret för förskolebarnen. Barnhälsan i Borås Stad bistår med pedagogisk handledning
och konsultation i förskolan och gör vid behov pedagogiska utredningar. Förskolecheferna uppfattar
sitt uppdrag gentemot barnhälsoteamet som tydligt. Av svaren framkommer att stadsdelen Väster
verkar ha fler kompetenser i sitt team än de andra stadsdelarna. Detta väcker tankar kring
likvärdighet. I Barnhälsoplanen för Borås Stad omnämns specialpedagog, psykolog och
språkpedagog som funktioner i barnhälsoteamet. Det framkommer dock inte om det kan förväntas
att samtliga dessa kompetenser ska finnas i varje stadsdel, i nuläget har stadsdelarna Norr och Öster
endast tillgång till specialpedagog i sina barnhälsoteam. Förskolorna möter i mycket varierande grad
barnhälsoteamen i det förebyggande arbetet, samtliga bör få möjlighet att dra nytta av barnhälsans
kompetens i det förebyggande arbetet och planera för hur detta kan ske.
Förskolecheferna har gjort en självskattning utifrån följande fråga: ”I hur hög grad arbetar
barnhälsoteamets personal på min förskola utifrån hur uppdraget är formulerat i barnhälsoplanen?”.
Svaren redovisas i tabellen nedan.
Stadsdel
Norr:
Specialpedagog
Väster:
Förskolepsykolog
Specialpedagog
Språkpedagog
2
Öster :
Specialpedagog

Har ingen
erfarenhet

Inte alls

I liten grad

I hög grad

I mycket hög
grad

0 förskolor

13 förskolor

4 förskolor

8 förskolor

3 förskolor

5 förskolor
1 förskola
3 förskolor

12 förskolor
0 förskolor
1 förskola

12 förskolor
4 förskolor
8 förskolor

7 förskolor
16 förskolor
16 förskolor

0 förskolor
15 förskolor
7 förskolor

0 förskolor

1 förskola

0 förskolor

10 förskolor

11 förskolor

Förskolecheferna har också gjort en självskattning om i hur hög grad de anser att barnhälsoarbetet
bidrar till en ökad måluppfyllelse. Resultatet redovisas i tabellen nedan.
Stadsdel
Norr
Väster
3
Öster
Borås Stad

2
3

Inte alls
0 förskolor
0 förskolor
0 förskolor
0 förskolor

I liten grad
0 förskolor
0 förskolor
0 förskolor
0 förskolor

I hög grad
26 förskolor
30 förskolor
9 förskolor
65 förskolor

Kransmossens, Sörmarksgårdens och Trandaredsgårdens förskolor saknas i underlaget.
Hässlegårdens och Tunnlandsgårdens förskolor saknas i underlaget.

I mycket hög grad
1 förskola
6 förskolor
15 förskolor
22 förskolor

Ledning av barnhälsoarbetet
Graden av hur mycket stöd förskolechef upplever i barnhälsoarbetet
Stadsdel
Inte alls
I liten grad
I hög grad
Norr
0 förskolor
12 förskolor
0 förskolor
Väster
0 förskolor
0 förskolor
14 förskolor
Öster
0 förskolor
2 förskolor
9 förskolor
Borås Stad 0 förskolor
14 förskolor
23 förskolor

I mycket hög grad
15 förskolor
22 förskolor
15 förskolor
52 förskolor

Generellt i Borås upplever de flesta förskolechefer att man har ett stöd i barnhälsoarbetet. Där man
inte varit så nöjd finns bland annat personalbyten som förklaring men också brist på resurser som
gör att arbetslagen inte får hjälp. Samtliga områdeschefer bedömer att resursfördelningsmodellen
fungerar i liten grad, vilket till största delen förklaras med de ekonomiska förutsättningarna som
finns. Andra förklaringar som framkommer är dels att det är svårt att skapa fullständig likvärdighet i
bedömning av insatsbehov, organisation, samverkansmetoder och dels brist i kompetens.
Implementering av gemensamma rutiner och planer i Borås Stad
Utvecklingsplan i förskolan Känner inte till
Känner till
(beslut Arbetsgrupp
130125)
Norr
0 förskolor
0 förskolor
4
Väster
2 förskolor
21 förskolor
Öster
0 förskolor
0 förskolor
Övergångsdokumentet
Känner inte till
Känner till
(beslut Arbetsgrupp
121116)
Norr
0 förskolor
19 förskolor
5
Väster
28 förskolor
0 förskolor
6
Öster
0 förskolor
2 förskolor
Arbetsgång Barnhälsa
Känner inte till
Känner till
(Barnhälsoplanen)
Norr
0 förskolor
21 förskolor
Väster
0 förskolor
3 förskolor
7
Öster
0 förskolor
0 förskolor
Kartläggning av barn i
Känner inte till
Känner till
behov av särskilt stöd
(Barnhälsoplanen)
Norr
0 förskolor
27 förskolor
Väster
0 förskolor
5 förskolor
Öster
0 förskolor
2 förskolor

Används
delvis

Helt
implementerad

27 förskolor
9 förskolor
12 förskolor
Används
delvis

0 förskolor
0 förskolor
15förskolor
Helt
implementerad

0 förskolor
0 förskolor
12 förskolor
Används
delvis
6 förskolor
33 förskolor
6 förskolor
Används
delvis

8 förskolor
7 förskolor
10 förskolor
Helt
implementerad
0 förskolor
0 förskolor
17 förskolor
Helt
implementerad

0 förskolor
5 förskolor
6 förskolor

0 förskolor
26 förskolor
18 förskolor

Tabellen ska läsas som en progression över hur långt man kommit i implementeringen av olika
rutiner som beslutats. Spridningen är stor när det gäller i vilken grad dessa har implementerats i
respektive förskola.

4

Ur och Skur Kråkans, Pumpkällegårdens och Solgläntans förskolor saknas i underlaget.
Positivgårdens förskola saknas i underlaget.
6Ängsgårdens och Dammens förskolor saknas i underlaget.
7
Aplareds, Skogsgläntans och Lövängens förskolor saknas i underlaget.
5

Grundskola
Elevhälsoplanen
Stadsdelarna har gemensamt beslutat om Elevhälsoplan för Borås Stad. Syftet med en gemensam
Elevhälsoplan med tillhörande rutiner är att elevhälsoarbetet ska bedrivas likvärdigt i hela
kommunen. Av rektorernas självskattning framgår att elevhälsoplanerna inte är implementerade i sin
helhet. Fortfarande finns det elever som inte får det stöd de behöver för att kunna nå målen. Det är
tydligt att arbetet med att implementera Elevhälsoplanen ännu inte är genomfört.
Elevhälsoteamet – uppdrag och kompetens
Samtliga skolor uppfyller det lagstadgade kravet på tillgång till elevhälsa, däremot anger flera rektorer
att de anser att omfattningen är för liten. Både elevhälsopersonal och rektorer menar att elevhälsans
arbete i hög grad bidrar till ökad måluppfyllelse. Här bör man dels diskutera vidare hur man kan gå
från hög till mycket hög påverkan på måluppfyllelsen, dels bör man konkretisera vad det innebär att
elevhälsans arbete bidrar till högre måluppfyllelse. Rektorerna uppfattar till största del att deras
uppdrag är tydligt utifrån Elevhälsoplanen. När det gäller elevhälsans personal däremot uppfattar
några att det finns oklarheter kring hur deras uppdrag är formulerade. Detta gäller skolpsykolog och
specialpedagog, här kan det krävas en mer ingående uppdragsbeskrivning, eftersom det om
individen lämnas stor frihet att utforma sitt uppdrag kan innebära att både likvärdighet och
rättssäkerhet brister. Den kompetensutveckling som rektorerna beskriver att lärarna fått, när det
gäller elevhälsoarbete, varierar mycket mellan olika skolor. Detta kan vara ett tecken på att
fortbildningsinsatser görs utifrån behov.
Rektorerna har gjort en självskattning utifrån följande fråga: ”I hur hög grad arbetar
elevhälsoteamets personal på min skola utifrån hur uppdraget är formulerat i elevhälsoplanen?”.
Svaren redovisas i tabellen nedan.
Stadsdel
Norr:
Specialpedagog
Skolkurator
Skolpsykolog
Skolsköterska
Väster:
Specialpedagog
Skolkurator
Skolpsykolog
Skolsköterska
8
Öster :
Specialpedagog
Skolkurator
Skolpsykolog
Skolsköterska

Inte alls

I liten grad

I hög grad

I mycket hög
grad

0 skolor
0 skolor
0 skolor
0 skolor

1 skola
0 skolor
0 skolor
0 skolor

5 skolor
8 skolor
7 skolor
6 skolor

4 skolor
2 skolor
3 skolor
4 skolor

0 skolor
0 skolor
0 skolor
0 skolor

1 skola
1 skola
0 skolor
2 skolor

14 skolor
15 skolor
16 skolor
12 skolor

2 skolor
0 skolor
0 skolor
2 skolor

1 skola
0 skolor
0 skolor
0 skolor

1 skola
2 skolor
0 skolor
1 skola

7 skolor
8 skolor
8 skolor
8 skolor

3 skolor
2 skolor
1 skola
3 skolor

Rektorerna har också gjort en självskattning av elevhälsoarbetets påverkan på måluppfyllelsen,
svaren redovisas i tabellen nedan:
I hur hög grad anser du att elevhälsoarbetet bidrar till en ökad måluppfyllelse?
Stadsdel
Inte alls
I liten grad
I hög grad
Norr
0 skolor
0 skolor
3 skolor
Väster
0 skolor
3 skolor
12 skolor
9
Öster
0 skolor
4 skolor
7 skolor
Borås Stad
0 skolor
7 skolor
22 skolor
8
9

Dannike-, Gånghester- och Målsrydskolan saknas i underlaget.
Dannike-, Gånghester- och Målsrydskolan saknas i underlaget.

I mycket hög grad
7 skolor
3 skolor
1 skola
10 skolor

I Elevhälsoplanen beskrivs rektors uppdrag gentemot elevhälsan på följande vis: ”Rektor ansvarar för,
leder och utvecklar elevhälsoarbetet på den egna skolan. I detta arbete kan rektor ge uppdrag till personalen inom
enheten Barn- och elevhälsan”. En majoritet av rektorerna tycker att detta uppdrag är tydligt och rimligt
att genomföra:
Stadsdel
Norr
Väster
Öster
Borås Stad

Är uppdraget tydligt?
Ja
Nej
9 rektorer
1 rektor
15 rektorer
0 rektorer
10 rektorer
1 rektor
34 rektorer
2 rektorer

Är uppdraget rimligt?
Ja
Nej
6 rektorer
4 rektorer
14 rektorer
1 rektor
11 rektorer
0 rektorer
31 rektorer
5 rektorer

Ledning av elevhälsoarbetet
De flesta rektorer menar att all personal i hög grad arbetar med främjande och förebyggande
elevhälsoarbete. Det görs gemensamma analyser utifrån de fyra perspektiven: medicinskt,
psykologiskt, psykosocialt och specialpedagogiskt perspektiv på de allra flesta skolor. De flesta
skolor har i hög grad har ett fokus på friskfaktorer i det främjande och förebyggande
elevhälsoarbetet även om det framkommer att detta är ett pågående arbete där man inte kommit
ända fram.
Ansvar och uppdrag uppfattas vara tydligt formulerade för alla i styrkedjan, men organiseringen av
elevhälsochefer väcker ändå frågan om tillhörigheten till en av två verksamheter.Det kan bli svårt att
verka i en verksamhet som leds av en annan områdeschef än den man själv tillhör.
Utifrån det uppdrag SPKC har behöver det klarläggas hur och till vem man ska rapportera
eventuella brister man ser i kompetens, ärendehantering, arbetsmetoder och ledning i de uppdrag
man har ute i verksamheten. Organiseringen av det medicinska ledningsansvaret behöver ses över
för skolpsykologer. Det är ett utvecklingsområde att elevhälsan utvärderas både på enhetsnivå, det
vill säga på skolan, och på huvudmannanivå. För att underlätta detta kan det vara nödvändigt att ta
fram både mål och kriterier för ett sådant systematiskt kvalitetsarbete. Rektorer bedömer att skolor
har kommit olika långt i att implementera olika rutiner i elevhälsoarbetet. När det gäller rutin för
övergångar är detta viktigt även med tanke på elevens övergång från grundskola till gymnasieskola.
Det är viktigt att mottagande skola får den information som behövs för att kunna möta elever i
behov av särskilt stöd på bästa sätt.
Implementering av gemensamma rutiner och planer i Borås Stad
Rutin övergångar
Känner inte till
Känner till
(beslut Arbetsgrupp
121116)
Norr
0 skolor
0 skolor
10
Väster
0 skolor
0 skolor
11
Öster
2 skolor
2 skolor
Rutin ärendegång
Känner inte till
Känner till
(elevhälsoplanen)
Norr
0 skolor
0 skolor
12
Väster
0 skolor
0 skolor
13
Öster
0 skolor
4 skolor

10Särla-

7-9 samt Sjömarkenskolan saknas i underlaget.
Boda-, Dannike-, Gånghester- och Målsrydskolan saknas i underlaget.
12 Kristinebergskolan saknas i underlaget.
13 Boda-, Dannike-, Gånghester- och Målsrydskolan saknas i underlaget.
11

Används delvis

Helt
implementerad

9 skolor
12 skolor
4 skolor
Används delvis

1 skola
2 skolor
2 skolor
Helt
implementerad
0 skolor
15 skolor
2 skolor

10 skolor
0 skolor
4 skolor

Rutin kartläggning
elever i behov av
särskilt stöd
(elevhälsoplanen)
Norr
Väster
14
Öster
Rutin anmälan polis
IFO
(elevhälsoplanen)
Norr
15
Väster
16
Öster
Rutin säkra
utbildning för elev
som går i annan
kommun
(elevhälsoplanen)
Norr
17
Väster
18
Öster

Känner inte till

Känner till

Används delvis

Helt
implementerad

0 skolor
0 skolor
2 skolor
Känner inte till

0 skolor
0 skolor
1 skola
Känner till

7 skolor
1 skola
4 skolor
Används delvis

3 skolor
15 skolor
3 skolor
Helt
implementerad

0 skolor
0 skolor
3 skolor
Känner inte till

0 skolor
1 skolor
5 skolor
Känner till

0 skolor
4 skolor
1 skola
Används delvis

10 skolor
10 skolor
1 skola
Helt
implementerad

1 skola
11 skolor
7 skolor

9 skolor
4 skolor
2 skolor

0 skolor
0 skolor
0 skolor

0 skolor
0 skolor
1 skola

Grundsärskola och särskilda undervisningsgrupper
Ledningen av elevhälsoarbetet i grundsärskola och kommungemensamma särskilda
undervisningsgrupper verkar fungera väl, däremot finns anledning att se över den stora spridningen
när det gäller grad av implementering av gemensamma planer och rutiner. Grundsärskolorna och de
kommungemensamma särskilda undervisningsgrupperna har ett salutogent förhållningssätt och
personalen fortbildas kontinuerligt utifrån behov. Det som behöver ses över är tillgången till
elevhälsopersonal. Grundsärskolorna visar på ett större behov än vad som tillgodoses i dagsläget,
framför allt vad gäller handledning.
Med tanke på att det är så få elever som är individintegrerade, trots de senaste årens diskussion om
inkluderingens positiva effekter från flera håll, bör orsakerna utredas närmare. Är det den
ekonomiska styrningen som har förändrat förutsättningarna för att garantera individintegrerade
elever tillräckliga resurser?
Gymnasieskola
Elevhälsoarbetet inom Utbildningsförvaltningens verksamheter bedrivs i stor utsträckning i enlighet
med Borås Stads Mål och riktlinjer för elevhälsoarbetet. Ansvarsfördelningen är tydlig, samtliga
skolor har erforderliga kompetenser inom elevhälsan, elevhälsoarbetet genomförs med utgångspunkt
i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och bedrivs såväl proaktivt det vill säga förebyggande
och salutogent det vill säga med utgångspunkt i det som fungerar väl som åtgärdande när så behövs.
Förhållningssättet inom förvaltningen är inkludering.
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Boda-, Dannike-, Gånghester- och Målsrydskolan saknas i underlaget.
1-6 saknas i underlaget.
16 Boda-, Dannike-, Gånghester- och Målsrydskolan saknas i underlaget.
17 Daltorpskolan 7-9 saknas i underlaget.
18 Boda-, Dannike-, Gånghester- och Målsrydskolan saknas i underlaget.
15Särlaskolan

KU 5

BESLUTSFÖRSLAG

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

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0488
Programområde: 3
Handläggare: Eva Andreasson, 033-35 32 20
Datum/avdelningschef: 2014-01-29/Ingegerd Eriksson
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2014-03-17

2013/KS0488

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.
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BESLUTSFÖRSLAG

Överenskommelse - Stimulansbidrag för regional utveckling i
samverkan inom eHälsa
Staten och SKL har nått en överenskommelse för satsning på eHälsa i kommunerna under 2013-2015.
För 2014 har ytterligare överenskommelse tecknats. För att få ta del av stimulansbidrag för 2014, för
länet ca 10 miljoner, ska tre grundkrav uppfyllas. Två på regional nivå och ett beslut som ska fattas i,
citat1”för kommunen relevant nämnd eller styrelse”.
Genom beslut i VästKoms styrelse 2013-03-05 samt i förslag till beslut till 2014-03-18, tillsammans med
den överenskommelse som tecknats mellan VästKom och respektive kommun i Västra Götaland, anser
VästKom att rubricerad fråga är för länet hanterad. Socialstyrelsen säger nu i ett förhandsbesked,
daterat 2013-03-04, att de inte anser att VästKom styrelse kan ta detta beslut utan att varje enskild
kommun i Västra Götaland måste fatta beslut om att ”påbörja processen att etablera koncept för ökad trygghet,
service och delaktighet i hemmet genom digital teknik”.
Borås driver delprojektet om digitala trygghetslarm och kommer att erhålla ca 2,3 miljoner kronor från
dessa stimulansmedel via kommunalförbundet/VästKom.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Påbörja processen att etablera koncept för ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik”
140311
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0803
Programområde: 3
Handläggare: Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65
Datum/avdelningschef: 2014-03-11/Ingegerd Eriksson

Beslut om att ”påbörja processen att etablera koncept för ökad
trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik”
Staten och SKL har nått en överenskommelse för satsning på eHälsa i kommunerna under 2013-2015.
För 2014 har ytterligare överenskommelse tecknats. För att få ta del av stimulansbidrag för 2014, för
länet ca 10 miljoner, ska tre grundkrav uppfyllas. Två på regional nivå och ett beslut som ska fattas i,
citat 1”för kommunen relevant nämnd eller styrelse”.
Genom beslut i VästKoms styrelse 2013-03-05 samt i förslag till beslut till 2014-03-18, tillsammans
med den överenskommelse som tecknats mellan VästKom och respektive kommun i Västra Götaland,
anser VästKom att rubricerad fråga är för länet hanterad. Socialstyrelsen säger nu i ett
förhandsbesked, daterat 2013-03-04, att de inte anser att VästKom styrelse kan ta detta beslut utan
att varje enskild kommun i Västra Götaland måste fatta beslut om att ”påbörja processen att etablera
koncept för ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik”.
Beslutet innebär att Din kommun, om så inte redan har beslutats, ska påbörja arbetet med att skapa
ett koncept för ökad ”trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik”. Digital teknik
omfattar bland annat övergången till digitala trygghetslarm, tele- och videokommunikation, mobilt
arbetssätt och övriga e-tjänster för trygghet, service och delaktighet. Varje kommuns ska, om detta
inte är gjort, arbeta fram en plan på hur de i framtiden vill arbeta med digital teknik för att öka
trygghet, service och delaktighet i hemmet för kommunens innevånare. Utifrån framtagen plan ska
Din kommun göra en konsekvensbeskrivning som beskriver vilka följder framtagen plan får för Din
kommun. Kommunalförbundens eHälsosamordnare är behjälpliga i detta arbete.
För att inte riskera att kommunerna i Västra Götaland blir utan stimulansbidrag 2014, behöver
denna skrivelse hanteras skyndsamt av varje enskild kommuns berörda nämnd/styrelse. VästKom
behöver detta beslut för vidarebefordran till SKL före 2014-03-31.
Beslut
Berörd nämnd/styrelse uppdrar till förvaltningen att påbörja processen att etablera konceptet
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INNEHÅLL OCH SYFTE
Parterna i denna överenskommelse är staten och Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL). Parterna har genom överenskommelsen enats om att under 2014 genomföra insatser till stöd för en evidensbaserad praktik och utveckling av eHälsa inom socialtjänstens
område. Insatserna ska syfta till att stärka socialtjänstens möjligheter och förmåga att
skapa och använda relevant kunskap och informationsteknik. Avsikten är att skapa förutsättningar för att resurser ska användas för de insatser och på det sätt som de gör bäst
nytta. Utgångspunkten är lagstiftningens krav på en god kvalitet i socialtjänsten sett ur ett
brukar- och medborgarperspektiv. Det övergripande målet är att brukare, oavsett kön,
ålder, etnicitet, funktionsnedsättning, religion och sexuell läggning, ska få ta del av insatser som bygger på bästa tillgängliga kunskap samt att öka tillgänglighet, kvalitet och
effektivitet genom eHälsa.
Parterna är ense om att arbetet bör utgå dels från den plattform som antogs 2010, dels
från andra befintliga överenskommelser och satsningar till vilka denna överenskommelse
relaterar. Med överenskommelser avses dels den om sammanhållen vård och omsorg om
de mest sjuka äldre, dels den om stöd till utveckling av ett förstärkt barn- och föräldraperspektiv i missbruks- och beroendevården 2011–2014. Med satsningar avses Socialstyrelsens uppdrag att fördela utvecklingsmedel och skapa nationellt och regionalt kunskaps- och metodstöd för att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn
som bevittnat våld och våldsutövare. Det är också angeläget med samverkan kring de
satsningar som parterna enats om kring kunskapsstyrning på hälso- och sjukvårdens
område i överenskommelsen om vissa utvecklingsområden inom hälso- och sjukvården
2014.
Parterna är överens om att stadga, stabilitet och långsiktighet är viktiga ledord inför
kommande överenskommelse. Årets överenskommelse liknar därför i stora drag den föregående. Förstärkningar för år 2014 rör bland annat det regionala arbetet med Öppna
jämförelser. De redan pågående satsningarna rörande Barn- och unga, regionalt arbete till
stöd för personer med funktionsnedsättning, nationellt webbstöd, utvecklingsprogrammet Leda för Resultat med flera fortsätter 2014.
En förutsättning för evidensbaserad praktik inom socialtjänsten är att det finns strukturer/nätverk till stöd för en kontinuerlig kunskapsutveckling. Genom överenskommelsen ges därför ett fortsatt riktat stöd för uppbyggnaden av regionala stödstrukturer.
Genom överenskommelsen fördelas medel för 2014 om sammanlagt 213,55 miljoner kronor för utveckling av evidensbaserad praktik och eHälsa i socialtjänsten. Av medlen avser
84,05 miljoner kronor insatser för evidensbaserad praktik och 129,5 miljoner kronor
insatser för eHälsa.
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1

BAKGRUND

1.1

Vad är evidensbaserad praktik?

Ett flertal olika satsningar har pågått under en längre tid för att bidra till att socialtjänsten
blir mer evidensbaserad. År 2007 tillsattes en utredning om hur socialtjänstens insatser i
högre utsträckning kan baseras på kunskap om det sociala arbetets resultat, kvalitet och
effektivitet. I februari 2008 lämnade utredningen betänkandet Evidensbaserad praktik
inom socialtjänsten – till nytta för brukaren (SOU 2008:18). Utredningen konstaterade att
kunskapsbasen för insatser inom socialtjänsten är outvecklad och att socialtjänsten i för
liten utsträckning bedrivs utifrån kunskap om effekten av olika insatser. Utredningen presenterade också förslag på insatser för utvecklingen av en evidensbaserad praktik inom
socialtjänsten.
Mot bakgrund av utredningens förslag ingick staten och SKL 2010 en överenskommelse
om en plattform för arbetet med att utveckla en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten (S2009/4028/ST). Målet är att brukarna ska få ta del av insatser som bygger på bästa
tillgängliga kunskap. Syftet med plattformen är att peka ut inriktningen för kommande
överenskommelser mellan parterna om samordnade och långsiktiga insatser för att
utveckla en evidensbaserad praktik i socialtjänsten. Enligt plattformen ska insatserna som
parterna kommer överens om i överenskommelserna samordnas mellan SKL och staten
och ske utifrån gemensamma prioriteringar på nationell respektive lokal grund.
I plattformen definieras parternas gemensamma syn på innebörden av begreppet evidensbaserad praktik. Det som menas med evidensbaserad praktik är en medveten och systematisk användning av flera kunskapskällor för beslut om insatser. Tanken är att brukaren
och de professionella utifrån bästa tillgängliga kunskap, brukarens erfarenheter och den
professionelles expertis fattar beslut om lämpliga insatser. Brukaren och dennes närstående ska vara delaktiga i den mån de kan och vill. Sammanfattningsvis är evidensbaserad
praktik ett förhållningssätt för ett ständigt och systematiskt lärande.
Det övergripande målet med att stödja en evidensbaserad praktik är, som nämnts ovan, att
kvinnor, män, pojkar och flickor med behov av socialtjänstens insatser ska få ta del av
insatser som bygger på bästa tillgängliga kunskap. Det kräver ett målinriktat och uthålligt
förbättringsarbete på lokal nivå. De nationella insatserna måste präglas av långsiktighet
och samordning och utvecklingsarbetet ska ske i dialog mellan lokal, regional och nationell nivå.
Bilden nedan illustrerar samspelet mellan olika nivåer för att förverkliga en mer evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Detta samspel utgör ett viktigt fokus när insatser
inom ramen för överenskommelsen planeras.
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1.2

Vad är eHälsa?

eHälsa är samlingsnamnet på insatser, verktyg och processer inom socialtjänsten och
vården som syftar till att rätt person ska ha rätt information vid rätt tillfälle. Nationell
eHälsa är också namnet på den strategi som regeringen beslutade om 2010, som var en
uppdatering av strategin Nationell IT-strategi för vård och omsorg från 2006. Målet som
anges i strategin är att skapa konkret nytta för invånare, personal och beslutsfattare, såväl
kvinnor och män som flickor och pojkar.
Man kan beskriva visionen för eHälsa som rätt information, till rätt person, vid rätt tillfälle.
Genom arbetet med eHälsa ska följande syften uppnås:
- Öka invånarnas insyn, delaktighet och tillgänglighet till socialtjänsten.
- Ge medarbetarna tillgång till säker och relevant information i det dagliga arbetet.
- Ge beslutsfattare ett heltäckande, aktuellt och pålitligt underlag för styrning, uppföljning och löpande förbättringsarbete.
- Effektivisera verksamheten.
- Skapa bättre förutsättningar för forskning och utveckling av nya metoder och rutiner.
Satsningen på eHälsa i denna överenskommelse ligger i linje med de insatser som regeringen, landsting och kommuner samt de olika enskilda utförarna gör inom ramen för den
nationella eHälsostrategin. Sedan 2010 har regeringen bidragit till utvecklingen av eHälsa i
kommunerna. Satsningen har uppgått till 20 miljoner kronor per år de första två åren. År
2012 fördubblade regeringen satsningen till 40 miljoner kronor. Medlen har använts till
regionala samordnare, till att utveckla tekniska infrastrukturer samt till nationell informationsstruktur och ett nationellt fackspråk inom socialtjänsten.
Satsningen på eHälsa är även en del av regeringens arbete med att uppnå målet i den digitala agendan; It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige. Målet är att Sverige ska
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vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Ett av de områden som tas
upp i den digitala agendan är vård och omsorg samt det arbete som bedrivs inom eHälsa.
1.3

Evidensbaserad praktik och eHälsa – så hänger det ihop

Behovet av nationell samordning, nationellt och regionalt stöd, samverkan mellan kommuner och stöd från kommunens ledning är gemensamt för arbetet med en evidensbaserad praktik och eHälsa. Båda områdena handlar om att skapa strukturer och verktyg för
styrning och utveckling. De spänner över socialtjänstens olika verksamhetsområden och
kan inte bedrivas som separata spår vid sidan om ordinarie verksamhet, utan måste integreras i det dagliga arbetet på alla nivåer.
För att kunna utveckla en evidensbaserad praktik är aktiviteter kopplade till eHälsa nödvändiga. En evidensbaserad praktik, baserad på ett systematiskt lärande och uppföljning
av resultat och arbetssätt, kräver bland annat en enhetlig och strukturerad dokumentation.
Gemensamma termer och begrepp är nödvändigt för uppföljning av resultat och för att
det ska vara meningsfullt med exempelvis öppna jämförelser. En nationell informationsstruktur krävs för att information ska kunna återanvändas i olika verksamheter, av olika
användare och för olika ändamål. Både evidensbaserad praktik och eHälsa syftar dessutom
till att på olika sätt främja brukarmedverkan och delaktighet.

2

INSATSER INOM RAMEN FÖR ÖVERENSKOMMELSEN

2.1

Partsgemensamt arbete under 2013

I överenskommelsen för år 2013 specificerades ett antal områden som parterna under året
skulle rikta särskild uppmärksamhet mot för att utveckla det gemensamma arbetet.
Parterna har därför under året förändrat och förankrat de strategiska målen för att
utveckla en evidensbaserad praktik. Detta omnämns i årets överenskommelse som
strategisk inriktning. Dessutom har SKL och Socialdepartementet vidareutvecklat och
förtydligat den gemensamma styrningen av överenskommelsen. Dessutom har parterna
förtydligat rollen och mandaten för NSG (nationella samrådsgruppen) – den till
överenskommelsen kopplade samordningsgruppen med representanter för bland
huvudmän, alternativa utförare, brukare och högskolor.
Under 2013 har parterna, med utgångspunkt från resultatet i de rapporter som togs fram
inom ramen för överenskommelsen 2012, om systematisk uppföljning respektive nationella kunskapscenter, diskuterat hur dessa frågor ska hanteras framgent. Rapporten
Systematisk uppföljning – kartläggning av pågående arbeten på Socialstyrelsen och SKL
visar på ett stort behov av nationell samordning. Systematisk uppföljning ska ge
förutsättningar för att kunna följa upp kvalitet, resultat och effektivitet på ett samlat och
systematiskt sätt. Parterna är överens om vikten av att tydliggöra vilka insatser som
behövs för att driva arbetet med systematisk uppföljning framåt.
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Resultatet av kartläggningen om nationella kunskapscentrum (SKL 2012) visar på ett fortsatt behov av ställningstagande om kunskapscentras framtid och dess roll i socialtjänsten.
Redovisningen av resultaten sammanföll i tid med statens vård och omsorgsutredning
som bland annat behandlar kunskapsstyrning och kunskapsutveckling (SOU 2012:33,
Gör det enklare!). Parterna avvaktar med vidare handläggning av rapporten med anledning
av pågående beredning av betänkandet.
2.2

Insatser för 2014

Staten och SKL är överens om att insatser under 2014 ska genomföras enligt vad som
anges i denna överenskommelse. Flera av insatserna är en fortsättning av det arbete som
påbörjats i tidigare överenskommelser. Staten anslår de medel som enligt denna överenskommelse ska avsättas för insatserna, och fördelningen av medlen framgår av bilaga 1.
Insatserna kan delas in i följande områden:
- Regionalt respektive nationellt stöd för utveckling av evidensbaserad praktik (avsnitt
3.2 och 3.3).
- Regionalt respektive nationellt stöd för utveckling av eHälsa (avsnitt 4.2 och 4.3).
Inför kommande överenskommelsearbete bör parterna diskutera hur arbetet bör bedrivas
fortsättningsvis avseende systematisk uppföljning.
Under 2014 kommer partnerna med utgångspunkt från plattformen (S2009/4028/ST)
diskutera form, innehåll, resultat och uppföljning av det hittillsvarande arbete som
utgångspunkt för det fortsatta arbetet.
Staten och SKL är vidare överens om avsikten att under 2014–2015 fortsätta samarbetet
kring överenskommelsen om stöd till en evidensbaserad praktik.
3

INSATSER FÖR UTVECKLING AV EVIDENSBASERAD PRAKTIK

3.1
praktik

Strategisk inriktning för arbetet med att utveckla en evidensbaserad

Staten och SKL är överens om att inom överenskommelsen prioritera innehåll enligt den
strategiska inriktningen nedan. Denna överenskommelse för år 2014 liknar i stort överenskommelsen för år 2013, då arbetet med de olika delarna i överenskommelsen fortlöper.
Arbetet syftar till en långsiktig och stabil utveckling av evidensbaserad praktik i socialtjänsten.
I enlighet med överenskommelsen för 2013 har parterna under året omformulerat och
förtydligat de strategiska målen. Det som tidigare beskrivits som strategiska mål visade sig
mer beskriva den strategiska inriktningen för överenskommelsen. Tidigare målformuleringar har förtydligats och benämns i denna överenskommelse som strategisk inriktning.
Med utgångspunkt i dessa skrivningar ska parterna framöver arbeta vidare med tydliga
och mätbara målformuleringar. Med denna nya benämning har inriktningen på arbetet
inte förändrats.
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Den strategiska inriktningen är:
1. Det finns en gemensam långsiktigt hållbar struktur för utveckling, spridning och
implementering av kunskap inom socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård i
alla län.
2. Det nationella kunskapsstöd som tas fram i form av bland annat riktlinjer, vägledningar och kunskapsöversikter är behovsstyrt, efterfrågat och ändamålsenligt utformat.
3. En kontinuerlig dialog förs mellan företrädare för relevanta utbildningar och företrädare för socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård om kunskapsutvecklingen
för professionen.
4. Nationellt och regionalt stöd till huvudmännen är utformat på ett sätt som stärker
kontinuerlig brukarmedverkan och ett systematiskt arbete för brukarinflytande inom
socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård
5. Det finns en fullt utvecklad tillämpbar nationell informationsstruktur och tillämpbart
fackspråk för socialtjänst och nära liggande hälso- och sjukvård.
3.1.1

Insatsernas bidrag för utveckling av evidensbaserad praktik

Nedan beskrivs schematiskt hur de olika insatser som bedrivs inom ramen för denna
överenskommelse stödjer utvecklingen av en evidensbaserad praktik. Insatserna bidrar,
var för sig och tillsammans, till att utveckla den professionella expertisen, att öka
förutsättningarna för att bättre kunna ta tillvara brukarens önskemål och erfarenheter,
samt till att öka tillgången till bästa tillgängliga kunskap.

9

3.2

Regionalt stöd för utveckling av evidensbaserad praktik

3.2.1
Modell
överenskommelse.

för

finansiering

av

regionala

utvecklingsarbeten

i

denna

Parterna är ense om att finansieringen av regionala stödstrukturer (enligt 3.2.2) kan
utgöra en modell även för andra pågående satsningar, inom ramen för denna överenskommelse, som har som mål att bidra till regionalt utvecklingsarbete. Denna modell har
inneburit en statlig grundfinansiering under 4 år med en påföljande utfasning av de statliga medlen på ytterligare två år enligt följande:
- Statliga medel motsvarar 100 procent år 1–4.
- Statliga medel motsvarar 75 procent år 5.
- Statliga medel motsvarar 50 procent år 6.
Från år 7 finansieras satsningen inte längre med statliga medel. Huvudmän för stödstrukturerna är kommunerna och hälso- och sjukvårdshuvudmannen inom respektive län
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eller region. Huvudmännen deklarerar att man är beredda att fortsätta strukturarbetet, att
fatta nödvändiga beslut och gemensamt mellan samtliga huvudmän finansiera de tjänster,
lokaler, arbetstider etc. som krävs för att säkra den regionala stödstrukturen på längre sikt
och anpassa arbetet till lokala behov och förutsättningar. Under 2014 sker den första
finansiella nedtrappningen av statliga medel för den del som avser stöd till strukturuppbyggnad. SKL fortsätter att följa och redovisa den framtida utvecklingen av stödstrukturerna.
3.2.2

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

En förutsättning för en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten är att det finns strukturer och nätverk till stöd för en kontinuerlig kunskapsutveckling. Parterna inledde därför
2010 ett arbete för att utveckla regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling inom
socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård, till exempel elevhälsa och psykiatri.
Sedan arbetet inleddes har:
- tre fjärdedelar av länen utvecklat samverkansformer på både politisk nivå och högsta
tjänstemannanivå,
- samtliga län samverkansgrupper inom flera olika utvecklingsområden, såsom missbruk
och beroendevård, äldre, barn och unga, funktionshinder och psykisk ohälsa,
- kommunernas samverkan med universitet och högskolor intensifierats och utvecklats i
nya former på flera håll i landet.
I de utfästelser om långsiktigt åtagande som har inkommit till SKL under hösten 2013
åtar huvudmännen på lokal och regional nivå att man är beredda att fortsätta strukturarbetet. Planerna är främst att betrakta som ett resultat av det fleråriga arbete som bedrivits och som resulterat i en övervägande positiv uppfattning om de regionala stödstrukturernas roll för utvecklingen av en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård.
Stödstrukturerna är utformade utifrån förutsättningarna i varje län respektive region. De
utgörs av flera olika strategiska funktioner, exempelvis gemensamma politiska beredningar och styrgrupper. Dessa arbetar på länsnivå för att ta fram och formalisera länsgemensamma rutiner för samverkan, prioriteringar och beslut om socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård.
Målen med de regionala stödstrukturerna är att:
- de ska kunna försörja kommunerna och landstingens verksamheter med ett praktiskt
verksamhetsstöd,
- medverka till att skapa förutsättningar för en evidensbaserad praktik i hela socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård,
- vara en arena för lokala och regionala politiska prioriteringar och strategier inom välfärdsområdet,
- vara en dialogpart gentemot den nationella nivån i frågor som rör kunskapsutveckling
och kunskapsstyrning,
- utgöra ett utvecklingsstöd för implementering av ny kunskap, t.ex. nationella riktlinjer
och nya metoder.
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De regionala stödstrukturerna ska fylla en viktig roll som dialogpartner gentemot den
nationella nivån i frågor som rör kunskapsutveckling och kunskapsstyrning. I det ingår
bland annat att förmedla huvudmännens behov av stöd från nationell nivå, att sprida
nationellt framtagen kunskap till den lokala nivån och att föra lokal kunskap till nationell
nivå. De regionala stödstrukturerna ska också fylla en roll som dialogpartner på lokal och
regional nivå med kommuner, hälso- och sjukvårdshuvudmännen, brukarorganisationer,
alternativa utförare och andra som agerar inom socialtjänst och angränsande hälso- och
sjukvård.
Stödstrukturerna har vidare en samordnande roll för länsgemensamma utvecklingsarbeten
inom socialtjänsten som sker inom ramen för denna överenskommelse, samt inom andra
nationella överenskommelser och satsningar mellan parterna där så beslutas. I dessa
utvecklingsarbeten är det i många fall en utvecklingsledare (ibland kallad processledare)
som har i uppgift att planera och samordna aktiviteter, att samverka och föra dialog med
nationell nivå, samt att följa upp resultatet av utvecklingsarbetet. Utvecklingsarbeten
bedrivs för närvarande inom:
1. Missbruk- och beroendevård inklusive förstärkt barn- och föräldraperspektiv
(Kunskap till praktik).
2. Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre.
3. Den sociala barn- och ungdomsvården.
4. Öppna jämförelser som verktyg för förbättringsarbete.
5. Verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.
6. eHälsa. Behovet av samverkan mellan den regionala stödstrukturen och de regionala
eHälsosamordnarna är särskilt uppmärksammat i denna överenskommelse (se avsnitt
4.2.1).
Parterna är ense om att det statliga finansieringsstödet för organiseringen och uppbyggnaden av de regionala stödstrukturerna börjar fasas ut under år 2014 och att huvudmännen succesivt övertar finansieringsansvaret enligt följande:
- 25 procent av kostnaderna för 2014.
- 50 procent av kostnaderna för 2015.
- 100 procent av kostnaderna från och med 2016.
Under 2014 ska arbetet fortsätta rörande organisation, styrning och finansiering av de
regionala stödstrukturerna på längre sikt. Arbetet ska bedrivas med utgångspunkt i de
planer för långsiktigt åtagande som huvudmännen i länen och regionerna beslutat om och
sänt till SKL under hösten 2013.
Viktiga områden för det fortsatta arbetet med att utveckla de regionala stödstrukturerna
ska också vara att:
- Utveckla förutsättningarna för en tydlig dialog med nationell nivå.
- Intensifiera en dialog om storstadslänens särskilda förutsättningar.
- Förstärka och tydliggöra samverkan med länsstyrelserna i deras uppdrag att stärka
kunskapsutvecklingen inom området våld i nära relationer.
(16,5 miljoner kronor)
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3.2.3

Regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården

Det regionala utvecklingsarbetet inom den sociala barn- och ungdomsvården påbörjades
2011 och hade inledningsvis fokus på barn och unga placerade i familjehem eller HVB.
Sedan 2013 omfattar arbetet hela den sociala barn- och ungdomsvården.
Arbetet samordnas av regionala utvecklingsledare. De regionala utvecklingsledarna ska
utgöra stöd för implementering av ny kunskap och forskning på området och stimulera
ett långsiktigt utvecklingsarbete. De kan också vara en länk mellan forskning och praktik,
bl.a. genom att verka för ökad samverkan och främja nätverk för kunskapsutbyte mellan
berörda huvudmän, forskare, praktiker och ideella organisationer. Utvecklingsledarna har
vidare en viktig roll att identifiera och förmedla huvudmännens behov av kunskap och
stöd till nationell nivå. Arbetet syftar till att uppnå en långsiktigt hållbar struktur för fortsatt utveckling, spridning och implementering av kunskap inom den sociala barn- och
ungdomsvården.
Under 2013 har arbetet huvudsakligen inriktats på spridning av Socialstyrelsens kunskapsprodukter och systematisk uppföljning. Utvecklingsledarna har bl.a. tillsammans
med Socialstyrelsen påbörjat ett arbete för att sprida det familjehemsutbildningsmaterial
som tagits fram på nationell nivå. Spridningen bygger på kommunsamverkan eftersom de
flesta kommuner är för små eller har för litet underlag för att hålla egna regelbundna
utbildningar till sina familjehem. Vidare har kommuner och landsting i flera län nu tecknat avtal om läkarundersökningar av placerade barns hälsa med stöd av utvecklingsledarna.
Många län respektive utvecklingsledare har tagit fram rutiner för samverkan när det gäller
placerade barn och några län har gått samman och gjort en gemensam upphandling av
HVB med tydliga kriterier.
Inom ramen för arbetet med systematisk uppföljning har man under 2013 genomfört en
problemanalys av Barns behov i centrum (BBIC), med tonvikt på IT-stödet. Denna
nationella kartläggning visar att det finns stora brister i kommunerna såväl vid inmatning
som vid uttag av statistikuppgifter ur BBIC, men även generellt ur kommunernas verksamhetssystem. Mer stöd i upphandlingsprocessen är också ett utvecklingsområde. Vidare
har SKL tillsammans med utvecklingsledarna och en expertgrupp tagit fram en lista med
variabler med förslag på uppgifter ur BBIC som kan ingå i ett uppföljningssystem.
Under 2014 ska det regionala utvecklingsarbetet i huvudsak fortsätta som tidigare men
fördjupas i de delar där behov har identifierats. En viktig del är att stödja kommunerna i
implementeringen av de nya bestämmelser i socialtjänstlagen som trädde i kraft den
1 januari 2013 i syfte att trygga och säkra social barn- och ungdomsvård, samt att sprida
den kunskap som Socialstyrelsen och andra normgivande myndigheter tar fram på
området.
Det är också betydelsefullt att stödja och stimulera kommunerna till ökad samverkan med
andra berörda aktörer inom hälso- och sjukvården och skolan, t.ex. elevhälsa och barnoch ungdomspsykiatrin. Inom ramen för detta arbete är det viktigt att samverkan sker
med satsningen PRIO (Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016),
som ska förebygga psykisk ohälsa och förbättra vård och omsorg, samt utvecklingen av
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samordnade individuella planer enligt HSL (Hälso- och sjukvårdslagen). Inom ramen för
PRIO har staten och SKL ingått en överenskommelse som bland annat innebär att kommuner och landsting får prestationsmedel om de utvecklar arbetet med samordnade individuella planer för barn och unga med psykisk ohälsa. I detta arbete uppmärksammas särskilt barn som är placerade på familjehem, HVB eller särskilda ungdomshem.
Vidare ska arbetet med att utveckla systematisk uppföljning utifrån BBIC fortsätta med
utgångspunkt från den problemanalys som SKL genomfört. Inom ramen för Socialstyrelsens uppdrag om nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk pågår ett arbete
att stödja utvecklingen av dokumentations- och utredningsmodeller inom socialtjänsten,
t.ex. BBIC. Det är angeläget att detta arbete sker i samverkan med SKL och kopplas till
det pågående arbetet med systematisk uppföljning inom den sociala barn- och ungdomsvården.
Under 2013 har ett samarbete utvecklats mellan de regionala processledare som arbetar
med att stärka barn- och föräldraperspektivet i missbruks- och beroendevården och de
utvecklingsledare som arbetar med utvecklingsfrågor inom den sociala barn-och ungdomsvården. Det lokala utvecklingsarbetet syftar till att främja samverkan mellan missbruks- och beroendevården och den sociala barn- och ungdomsvården inom socialtjänsten. Parterna är överens om att under 2014 stödja detta lokala samarbete.
De regionala utvecklingsledarna har därutöver möjlighet att i överenskommelse med sina
respektive huvudmän arbeta med andra frågor inom den sociala barn- och ungdomsvården, t.ex. kompetensutveckling, brukarmedverkan barn och unga och utveckling av
material för barn.
(22,75 miljoner kronor)
3.2.4

Regionalt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet
stöd till personer med funktionsnedsättning

Under 2012 genomförde SKL en kartläggning som lyfte fram viktiga utvecklingsbehov
inom området. Utifrån resultatet i kartläggningen enades parterna om tre angelägna
områden för utvecklingsarbete. Huvudmännen ansökte under 2013 hos SKL om medel
för utvecklingsarbete inom ett eller flera av dessa områden. Val av område eller områden,
mål för arbetet, genomförandeplan samt former för redovisning regleras genom ett
ansökningsförfarande mellan SKL och respektive län eller region. Nationell samordning
för uppdraget fanns tillgänglig from augusti 2013. Arbetet i länen och på lokal nivå
inleddes under hösten 2013 och fortsätter med samma inriktning under 2014.
Områdena för utvecklingsarbete är följande:
1. Förstärkt delaktighet och inflytande för barn och unga med funktionsnedsättning
Rätten för barn att komma till tals uttrycks såväl i konventionen om barnets rättigheter
som i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
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Metoder och strategier som finns för att barn och unga med funktionsnedsättning ska
kunna påverka beslut som rör dem själva behöver därför tas tillvara, vidareutvecklas och
utvärderas.
Målsättningen med arbetet inom detta område ska vara att utifrån det lokala utgångsläget
förbättra delaktighet och inflytande för barn och unga med funktionsnedsättning. Arbetet
kan utgå ifrån bl.a. material som tagits fram av Handisam, Barnombudsmannen och
Socialstyrelsen.
2. Förstärkt brukarmedverkan
Brukarmedverkan behöver förstärkas inom verksamhetsområdet för att motverka brister i
den enskildes rätt till inflytande och delaktighet, bland annat vid beslut och genomförande av insatser. Brukarmedverkan behöver utvecklas på alla nivåer, det vill säga både
på individ-, verksamhets- och systemnivå.
En viktig målsättning för arbetet ska vara att det skapas strukturer och processer för medverkan och inflytande och att detta kopplas till relevanta besluts- och verksamhetsprocesser. Arbetet kan bland annat utgå ifrån den vägledning för brukarmedverkan som Socialstyrelsen tar fram. Arbetet ska samordnas med andra pågående initiativ för att utveckla
brukarmedverkan.
3. Initiera, genomföra och utveckla systematisk uppföljning
Genom arbetet ska den systematiska uppföljningen inom verksamhetsområdet förstärkas
på alla nivåer, det vill säga både på individ-, verksamhets- och systemnivå. Arbetet kan
genomföras för en eller flera delar av verksamhetsområdet.
En viktig målsättning för arbetet ska vara att initiera, genomföra och utveckla den systematiska uppföljningen. Målsättningen ska också vara att det skapas strukturer och processer för systematisk uppföljning och att resultaten av dessa kopplas till relevanta beslutsoch verksamhetsprocesser.
Alla 21 län eller regioner har under 2013 ansökt om medel och formulerat mål med sitt
utvecklingsarbete. Av 21 län har 15 valt att arbeta med barn och ungas inflytande 19 län
har särskilt fokus på brukarmedverkan och 13 arbetar med systematisk uppföljning. Tio
län kommer att arbeta med alla tre utvecklingsområdena, sex län med två områden och
fem län kommer att koncentrera sig på ett av de valbara utvecklingsområdena.
(22 miljoner kronor)
3.3

Nationellt stöd för utveckling av evidensbaserad praktik

3.3.1

Nationellt webbstöd med mera

Kunskapsguiden.se
På regeringens uppdrag har Socialstyrelsen utvecklat en webbaserad kunskapsportal –
Kunskapsguiden.se. På guiden samlas befintlig kunskap för att personal på alla nivåer ska
ha tillgång till bästa tillgängliga kunskap. Guiden omfattar områdena psykisk ohälsa, vård
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och omsorg om äldre samt missbruk och beroende. På Kunskapsguiden finns även ett
webbstöd om evidensbaserad praktik.
Målet är att webbstödet om evidensbaserad praktik på Kunskapsguiden ska utgöra ett
välkänt och efterfrågat stöd för medarbetare, utvecklingsledare, chefer och ledning när de
ska vidareutveckla sitt arbete med att arbeta evidensbaserat. Det är därför viktigt att
Socialstyrelsen kontinuerligt utvecklar webbstödet med utgångspunkt från användarnas
förväntningar och behov. I detta ingår bland annat att göra regelbundna användartester,
och att uppdatera webbstödet utifrån den senaste forskningen. Under 2014 ska Socialstyrelsen också aktivt arbeta med marknadsföring och att kommunicera med målgruppen
för Kunskapsguiden.se. Socialstyrelsen ska även i samarbete med FoU-enheter ta fram
utbildningsmaterial som FoU-enheter och utvecklingsledare kan använda för att stödja
implementeringen av ett evidensbaserat arbetssätt.
För en fortsatt utveckling och förvaltning av webbstödet kommer Socialstyrelsen i särskild ordning att erhålla uppdrag med medel för 2014.
(2 miljoner kronor)
Socialtjänstbiblioteket
Sedan 2012 har landstingens bibliotekskonsortium Eira, kunnat erbjuda landets kommuner att abonnera på Socialtjänstbiblioteket. Via gemensamma förhandlingar har förmånliga licensavtal kunnat slutas vad gäller tillgång till tusentals onlinetidskrifter, sökbara via
två databaser, samt ett kunskapsstöd för vård och omsorgspersonal – Nursing Reference
Center. Att den kommunala socialtjänsten därmed får tillgång till internationell, vetenskaplig litteratur bidrar till att utveckla det evidensbaserade arbetet och stimulera till kunskapsutveckling inom socialtjänsten.
I dagsläget abonnerar ca 20 procent av kommunerna på Socialtjänstbiblioteket. Detta är
en ökning med 33 procent (från 15 procent av kommunerna till 20 procent). Medel
avsätts för att finansiera EiRA:s förvaltning av Socialtjänstbiblioteket under 2014. Målet
är att under 2014 fortsätta att sprida kunskap om tjänsten för att öka anslutningen till
minst 25 procent av kommunerna. Det är angeläget att uppmuntra kommuner att
gemensamt, via exempelvis de regionala stödstrukturerna (enligt punkt 3.2.1.) ta ett
samlat grepp avseende prenumeration, utbildning och informationsinsatser. Även ett
reglerat samarbete med lokala sjukhusbibliotek uppmuntras.
(0,3 miljoner kronor)
3.3.2

Öppna jämförelser som verktyg för förbättringsarbete m.m.

Öppna jämförelser (ÖJ) syftar till att öka tillgången till jämförbar information om kvalitet, resultat och kostnader inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. ÖJ bidrar med kunskapsunderlag för analys och systematiska förbättringar och är en del av en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten.
Under 2013 har SKL bland annat uppdaterat en handbok för analys av öppna jämförelser.
En kartläggning har genomförts av hur landets socialförvaltningar arbetar med de sju olika
öppna jämförelserna som finns för socialtjänsten.
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Det huvudsakliga målet för de avsatta resurserna för år 2014 är att ge stöd till kommunerna i den konkreta användningen av ÖJ, bland annat som verktyg för förbättringsarbete.
Detta görs genom att SKL:
- Samordnar de olika regionala utvecklingsarbeten som pågår inom ramen för satsningen. Fler län ges under 2014 möjlighet att förstärka arbetet med ÖJ.
- Fortsätter utvecklingen av analysstöd och spridning av analysverktyg kopplat till ÖJ
och Kostnad per brukare (KPB)
- Visar på framgångsfaktorer och goda exempel i kommuner och verksamheter som
använder ÖJ.
- Tillsammans med Socialstyrelsen medverkar i utveckling och förbättring av strukturer
för datafångst (datakällor), exempelvis brukarundersökningar inom fler verksamhetsområden.
- I samarbetet med Socialstyrelsen fokuserar på utveckling av indikatorer som mäter
resultat för brukaren eller klienten.
(5 miljoner kronor)
3.3.3

Utvecklingsprogrammet Leda för Resultat

Utvecklingsprogrammet Leda för Resultat är en satsning på ökad kvalitet, transparens och
kunskapsutveckling för att klara välfärdsuppdraget inom socialtjänsten. Att leda utveckling kräver ett helhetsgrepp som innefattar både den politiska och den tjänstemannamässiga ledningen i kommunen. Det är ett åtagande som kräver engagemang och en planerad strategi för förbättring. För att lyckas med detta behöver ledningen stöd. Leda för
Resultat är ett utvecklingsprogram som riktar sig till både ledningsgrupper och till
stödfunktioner inom socialtjänsten.
Hittills har 107 kommuner genomgått programmet och drygt 80 kommuner har i en
webbenkät anmält intresse för att delta i kommande program om tillfälle ges. Under 2014
fortsätter satsningen för att fullfölja målsättningen att hälften av alla kommuner och
förvaltningsledningsgrupper ska ha erbjudits möjlighet att gå programmet.
Utifrån lärdomar av redan genomförda program kommer ökat utrymme ges för lärande
om bland annat samverkan mellan kommuner och landsting, hur brukarmedverkan kan
förbättras, hur man gör systematisk uppföljning, hur öppna jämförelser kan användas för
förbättringsarbete samt om nyttan av eHälsoarbetet för verksamheten.
(5 miljoner kronor)
3.3.4

Förbättrad samverkan mellan forskning och praktik

Under 2013 gjordes, inom ramen för den nationella samordningen på SKL, en kartläggning av olika samverkansformer mellan socialtjänsten, FoU-miljöer, universitet och högskolor. Kartläggningen visade att kommunernas samverkan med universitet och högskolor intensifieras och utvecklas i nya former på flera håll i landet. Samtidigt har universitetens och högskolornas intresse av samverkan med de regionala stödstrukturerna förstärkts under 2012 och 2013. Med utgångspunkt i bland annat kartläggningen ska en fort17

satt dialog föras under 2014 om erfarenheterna av formaliserade avtal om samverkan,
kliniska lektorat, uppdragsutbildningar och kommundoktorander, för att fortsätta att
stärka samverkan mellan forskning och praktik.
3.3.5

Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer

Ideella organisationers medskapande i välfärden är betydande och de kan vara viktiga
aktörer i samverkan med den offentliga vården och omsorgen. Inom ramen för en evidensbaserad praktik finns därför behov av att utveckla kunskapen och lärandet om hur
ideella organisationer genom frivilliga insatser kan bidra till en ökad kvalitet i socialtjänsten. SKL samarbetar med Forum för frivilligt socialt arbete i dessa frågor och parterna är
överens om att under 2014 fortsätta stödja detta utvecklingsarbete i enlighet med den
projektplan som tagits fram för arbetet.
(2,5 miljoner kronor)
4

INSATSER FÖR UTVECKLING AV eHÄLSA

4.1

Mål för satsningen på eHälsa inom ramen för överenskommelsen

Parterna är överens om att påskynda och underlätta utvecklingen av eHälsa i socialtjänsten, dels genom stimulansmedel till kommunerna och regionala samordnare, dels genom
nationella stödinsatser. Parterna är överens om att målen för satsningen är att öka:
- Användningen av e-tjänster inom socialtjänsten för att stödja och underlätta för den
enskilde samt för att effektivisera verksamheten. E-tjänsterna ska vara utformade efter
målgruppernas behov och förutsättningar. E-tjänsterna ska vara ett komplement till
andra former av service och kontakter med socialtjänsten. De ska inte innebära en försämring för den stora grupp människor som inte använder sig av Internet.
- Andelen av berörd personal inom socialtjänsten som har tillgång till säker roll- och
behörighetsidentifikation.
- Andelen av berörd personal inom socialtjänsten som kan dokumentera och komma åt
information mobilt.
- Användningen av Nationell Patientöversikt (NPÖ) i kommunerna och hos enskilda
vårdgivare. Behörig personal ska både kunna ta del av och tillgängliggöra information i
NPÖ. Detta avser information som dokumenteras enligt Hälso- och sjukvårdslagen.
- Andelen digitala trygghetslarm, i förhållande till antalet trygghetslarm som kommunen har beviljat.
- Andelen kommuner som beslutat om mål och handlingsplaner för att etablera och
finansiera ett koncept för ”trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital
teknik”. Digital teknik har stor potential att bidra till att äldre personer och andra med
funktionsnedsättning ska kunna bo kvar hemma och känna sig trygga och delaktiga i
samhället. Konceptet inkluderar bland annat digitala trygghetslarm, tele- och videokommunikation, sensorer i hemmet, ett mobilt arbetssätt samt övriga e-tjänster för
trygghet, service och delaktighet.
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4.2

Regionalt stöd för utveckling av eHälsa

4.2.1

Stimulansbidrag till kommunerna

Ett stimulansbidrag förmedlas till kommunerna, via en regional samordning, för att
utveckla eHälsa i socialtjänsten.
Stimulansmedlen ska användas för att:
- Införa e-tjänster inom socialtjänsten för invånarna. Det kan gälla att ta del av information som rör den egna personen eller någon närstående, välja utförare eller att ha kontakt med sin eller någon närståendes utförare. När det gäller information om någon
närstående förutsätter det att han eller hon kan och vill lämna samtycke till att sekretessen efterges. Inom äldreomsorgen kan e-tjänster exempelvis vara tele- och videokommunikation för att underlätta kommunikation, såväl med närstående som med
vård- och omsorgspersonal. E-tjänsterna ska vara utformade så att alla vårdgivare, oavsett driftsform, har möjlighet att ansluta sig. De ska tas fram i samverkan med brukar-,
pensionärs- och anhörigorganisationer och i samråd med landstinget. Insatserna ska
utgå ifrån ett invånarperspektiv och inte ett organisationsperspektiv. Marknadsföring
och information om e-tjänsterna ska göras, bland annat genom brukar-, pensionärsoch anhörigorganisationer.
- Att påbörja processen att etablera konceptet ”trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik”. I detta ingår att berörda medarbetare i socialtjänsten och
hemsjukvården ska ha tillgång till säker roll- och behörighetsidentifikation som ger
möjlighet att dokumentera mobilt och att komma åt information på ett enkelt sätt.
Det ingår även att införa mobil dokumentation i socialtjänsten, så att medarbetarna
kan dokumentera på plats hemma hos brukarna och även komma åt relevant information där – genom surfplattor, mobiltelefoner eller andra tekniska hjälpmedel.
- Säkerställa att de trygghetslarm som kommunen beviljat är digitala och fungerar.
- Fullfölja införande och användning av Nationell patientöversikt (NPÖ). Det kan
exempelvis göras genom utbildning och information om vem, hur och varför man
använder NPÖ. NPÖ omfattar enbart information som dokumenteras enligt Hälsooch sjukvårdslagen.
Ett villkor för att ta del av medlen är att länet respektive regionen själv tillför minst motsvarande belopp själva för samma ändamål. Det är angeläget att enskilda vård- och
omsorgsgivare informeras om och involveras i arbetet med eHälsa. Därför ska stimulansmedlen användas så att de kommer enskilda vård- och omsorgsgivare till del. SKL förmedlar stimulansmedlen till kommunförbund eller motsvarande, som i sin tur förmedlar
dessa till kommunerna. Stimulansmedlen fördelas till länen baserat på antal kommuner i
länet och befolkningsmängd. De betalas ut så snart som möjligt år 2014, efter att ledningen för kommunförbund eller motsvarande och landstingsdirektör har undertecknat
att de tagit del av information om överenskommelsen och att de avser att uppfylla de villkor och grundkrav som anges.
Grundkraven för att länet ska få behålla pengarna är att:
- Länet lämnar in en konkret projektplan över vad som ska genomföras inom de
målområden som man avser satsa på, i namngivna kommuner, och på vilket sätt detta
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förväntas bidra till nytta för den enskilde eller möjlighet till effektivisering hos
huvudmän och utförare.
- Varje kommun i länet visar ett beslut från relevant nämnd eller styrelse om att påbörja
processen att etablera konceptet ”trygghet, service och delaktighet i hemmet genom
digital teknik” inklusive att övergå till digitala trygghetslarm. I konceptet ska ingå en
långsiktig plan för finansiering, organisation och samverkan inom eHälso-området.
Utvecklingen av eHälsa ska bedrivas i nära samverkan med verksamhetsansvariga för
socialtjänsten och med regionala stödstrukturer för en evidensbaserad praktik i socialtjänsten.
- Länet presenterar en uppdragsbeskrivning för den regionala samordnaren. Uppdragsbeskrivningen är en konkretisering av hur samordnaren ska driva samordning,
utveckling och implementering av e-tjänster och nya arbetssätt, övergång till digitala
trygghetslarm för länets alla kommuner, sprida kunskap samt upprätthålla regionala
nätverk om eHälsa där kommunerna ingår. Enskilda utförare ska ges möjlighet att
delta i nätverk och aktiviteter.
Grundkraven ska vara uppfyllda senast den 31 mars 2014.
Socialstyrelsen kommer även under 2014 i särskild ordning få i uppdrag att följa upp hur
medlen har använts och om grundkrav och villkor för användningen är uppfyllda.
Stimulansmedel för eHälsa ska återbetalas senast den 15 februari 2015 till SKL om
grundkrav och villkor inte är uppfyllda.
Socialstyrelsen kommer också att redovisa användandet av eHälsa i kommunerna på
Socialstyrelsens webbplats den 31 maj 2014 (uppdrag S2013/2120/FST). Detta görs i form
av redovisning av nyckeltal som bl.a. har sin utgångspunkt i målen för överenskommelsen.
Regeringens avsikt är att utvecklingen, uppföljningen och redovisningen av nyckeltal ska
göras kontinuerligt. Syftet är att synliggöra goda exempel och att jämföra kommunernas
resultat, för att därigenom skapa förändringstryck.
4.2.2

Regionala samordnare för eHälsa

Regeringen har finansierat regionala samordnare av eHälsa i kommunerna under perioden
2010–2013. Parterna är överens om att staten fortsätter med finansiering för 2014, men
med en mindre summa än för 2013. Parterna är även överens om att samordnarnas uppgift
ska vara att driva samordning, utveckling och implementering av e-tjänster och nya
arbetssätt, övergång till digitala trygghetslarm för länets alla kommuner, sprida kunskap
samt upprätthålla regionala nätverk om eHälsa där kommunerna ingår. Enskilda utförare
ska ges möjlighet att delta i nätverk och aktiviteter. Respektive län ska konkretisera vad
uppdraget innebär, utifrån lokala och regionala behov och förutsättningar. Arbetet ska
bedrivas i nära samverkan med verksamhetsansvariga för socialtjänsten och med regionala
stödstrukturer för en evidensbaserad praktik i socialtjänsten.
Parterna är överens om avsikten att länen själva ska överta det fulla ansvaret för finansiering av en regional samordning inom eHälso-området efter 2014.
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4.2.3

Samordnare för idéburna och privata utförare

De senaste åren har mångfalden av utförare inom socialtjänsten ökat betydligt. Detta är
en positiv utveckling som regeringen vill stimulera. Många enskilda utförare inom socialtjänsten är små företag eller idéburna organisationer som har samma behov av samverkan
och stöd för att utveckla eHälsa som många av kommunerna. För att skapa mer likvärdiga
förutsättningar för de enskilda och de offentliga utförarna i detta avseende, avsätter regeringen även för 2014 medel till Famna och Vårdföretagarna. Dessa samordnare ska bidra
till att enskilda utförare aktivt kan delta och bidra till eHälso-utvecklingen. Införande av
e-tjänster för invånarna, säker behörighet för personalen, Nationell Patientöversikt samt
Socialstyrelsens modell för Äldres Behov i Centrum (ÄBIC) är några av de aktuella processerna. Famna och Vårdföretagarna ska lämna en plan för genomförandet till SKL, som
efter godkännande förmedlar medel till dessa organisationer. SKL ansvarar också för att
säkerställa att medlen används i enlighet med denna plan. För samordnare för eHälsa
avsätts 0,5 miljoner till respektive organisation. Regeringen bedömer att de tjänster som
Famna och Vårdföretagarna ska tillhandahålla är av allmänt intresse, och ska ges i enlighet
med EU-kommissionens beslut av den 20 december 2011 (2012/21/EU).
4.3

Nationellt stöd för utveckling av eHälsa

4.3.1

Nationellt stöd för utveckling av eHälsa i socialtjänsten

Det nationella stödet ska underlätta, stödja och driva på verksamhetsutveckling genom
eHälsa i socialtjänsten på olika sätt.
SKL åtar sig att under 2014:
Projektleda, samordna och sprida kunskap m.m. enligt följande
- Administrera medel till länen och regionala samordnare samt till Famna och Vårdföretagarna. Styra nationella, regionala och lokala aktiviteter i enlighet med överenskommelsens intentioner.
- Samordna och utveckla kommunikation mellan lokal, regional och nationell nivå för
att sprida goda exempel och ge ett stöd till utveckling och införande av eHälsa i kommunerna. Syftet är att stimulansmedlen ska uppnå största möjliga effekt i termer av
nytta för den enskilde och möjlighet till effektivisering hos huvudmän och utförare.
- Medverka i SIS (Swedish Standards Institute)arbete med standardisering av trygghetslarm, uppdraget till Handisam om digital teknik för ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet, samt i Socialstyrelsens uppdrag om att ta fram och sprida underlag
om användning av ledningssystem när det gäller trygghetslarm, utbildning om eHälsa
och välfärdsteknologi, m.m.
- Initiera och leda aktiviteter i nätverk på olika nivåer mellan kommuner, mellan
kommuner och landsting, samt med enskilda utförare. Allt i syfte att sprida kunskap
och erfarenheter om eHälsa i kommunerna, t.ex. om mobila lösningar.
- Följa upp om syftet med överenskommelsen uppfylls i storstadslänen även om de valt
att organisera sitt arbete på delvis annat sätt. I denna uppföljning bör det också ingå
att bedöma om storstadslänen behöver någon annan typ av stöd än det som SKL ger
övriga län.
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- Samordna dialog med industrin, leverantörer, m.m.
(3 miljoner kronor)
Leda strategiska projekt
- Ansvara för pilotstudie i några län av hur socialtjänsten kan finnas på 1177.se samt för
att överväga för- och nackdelar med att även inkludera information från socialtjänsten
i den elektroniska tjänst som är under utveckling och ska ge enskilda personer möjlighet att i ett personligt hälsokonto lagra uppgifter om sin hälsa. Primär målgrupp för
båda studierna är personer med funktionsnedsättning. Föräldrastöd är ytterligare ett
prioriterat område för socialtjänsten på 1177.se. Om möjligt bör pilotstudierna samordnas. SKL:s förstudie om socialtjänsten på 1177.se ska ligga till grund för studien.
Arbetet ska göras i samverkan med E-hälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Handisam
samt Hjälpmedelsinstitutet. (4 miljoner kronor)
- Leda projekt, samordna insatser och sprida kunskap för att främja trygghet, service
och delaktighet i hemmet genom digital teknik, inklusive digitala trygghetslarm. I
arbetet ingår att tillhandahålla ett praktiskt och lättillgängligt stöd till kommunerna i
teknikskiftet från analoga till digitala trygghetslarm. SKL ska sprida kunskap om frågan genom chefsnätverk och politiska nätverk, för att aktivt bidra till att detta blir en
ledningsfråga i kommunerna. SKL ska även utreda hur organisationen kan stödja
utvecklingen av en säker och effektiv larmmottagning för digitala larm samt stödja
denna utveckling. (2 miljoner kronor)
- Leda projekt för att ta fram en nationellt sammanhållen it-infrastruktur för informationshantering inom socialtjänst och hälso- och sjukvårdsområdet. Parterna är överens
om att målet är att skapa förutsättningar för olika it-system att fungera tillsammans,
dvs. för teknisk interoperabilitet. Ett annat mål är att öppna upp marknaden för leverantörer av systemstöd och e-tjänster, så att fler aktörer kan konkurrera om utveckling
av tjänster och produkter, vilket möjliggör prispress. Ett tredje mål är att skapa bättre
förutsättningar för ett mobilt arbetssätt och användning av Nationell patientöversikt.
Parterna är överens om att det finns stora behov av standardisering när det gäller
informationsutbytet inom och mellan kommuner samt mellan kommun och landsting.
En fördel med centrala, standardiserade lösningar är att det avlastar enskilda kommuner, genom att behov av kompetens och hantering av uppgifter m.m. kan flyttas från
den enskilda kommunen till den centrala nivån. För invånarna kan det innebära att
verksamheten blir mer likvärdig, tillgänglig och säker samt av högre kvalitet, allt till en
lägre kostnad. Därför ingår det i SKL:s åtagande att ställa krav på eller upphandla lösningar och nationella tjänster avseende:
- Nationella säkerhetslösningar. För ett effektivt och säkert utbyte av information inom
olika delar av socialtjänsten och mellan socialtjänst hälso- och sjukvård krävs nationella säkerhetslösningar för identifiering, autentisering och rätt behörighet. Upphandlade tjänster för detta ska kunna ersätta och komplettera de tjänster som finns i
dag och som huvudsakligen har skapats för landstingens hälso- och sjukvård (t.ex.
SITHS, Sjunet och HSA, vars avtal löper ut under 2014 och 2015). I samband med att
nya avtal tecknas är det angeläget att ställa krav på både modernisering och anpassning
till kommunala förutsättningar och därmed hela socialtjänstens verksamhet.
- Kommunikationstjänster, t.ex. för videokonferenser.
- Informationsutbyte. Målet är att underlätta informationsutbyte inom socialtjänsten,
med socialtjänst i andra kommuner, med utförare, med brukaren och hans eller hennes
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närstående, med hälso- och sjukvården och med statliga myndigheter. Detta ske inom
ramen för vad sekretesslagstiftning, personuppgiftslagen och annan relevant lagstiftning tillåter. Det behövs öppna gränssnitt mellan leverantörers olika it-stöd och
system. I dag finns en struktur av särlösningar där förutsättningar för informationsutbyte mellan it-systemen är mycket begränsad och de tekniska lösningarna blir
specialiserade i varje fall, vilket driver upp kostnader och tid till produktion. Hanteringen av ärenden inom socialtjänst blir komplicerad att följa, för såväl brukare som
för handläggare och huvudmän. Nivån av it-mognad på respektive socialtjänst varierar
och är starkt personberoende. Genom en nationell tjänsteplattform kan behoven av
lokala och regionala särlösningar undvikas.
E-delegationen har på regeringens uppdrag gjort en behovsinventering gällande itstandardisering för socialtjänst och angränsande områden inom hälso- och sjukvården. Edelegationen har gjort bedömningen att standardiserade processer och informationshantering skapar förutsättningar för säkert informationsutbyte mellan de olika aktörerna i och
omkring socialtjänsten (SOU 2013:77, IT-standardisering inom socialtjänsten). Arbetet
bör ta sin utgångspunkt i MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) strategier och handlingsplaner kring informationssäkerhet inom vård och omsorg. Parterna är
överens om att arbetet ska bedrivas i samverkan med Socialstyrelsen, Famna, Vårdföretagarna och andra relevanta myndigheter och organisationer. Det är angeläget att
utvecklingen av en teknisk interoperabilitet går hand i hand med utvecklingen av rekommendationer och standarder för informationsinnehållet, dvs. den semantiska interoperabiliteten samt med det arbete E-delegationen har utfört inom arbetsutskottet för digital
samverkan. Principer för samverkan presenteras i E-delegationens vägledning för digital
samverkan. Socialstyrelsen ansvarar förutvecklingen av en semantisk interoperabilitet. De
lösningar och tjänster som SKL ställer krav på eller upphandlar ska, där det är lämpligt,
använda eller bygga på förvaltningsgemensamma tjänster som finns eller utvecklas, såsom
Svensk E-legitimation och Mina meddelanden.
(13,5 miljoner kronor)
4.3.2

Enhetlig och strukturerad dokumentation inom
socialtjänsten – en grundbult för evidensbaserad praktik
och för att rätt person ska ha rätt information, vid rätt tillfälle

Parterna är ense om att den dokumentation som görs i socialtjänst och hälso- och sjukvård ska bli mer enhetlig och strukturerad på ett mer ändamålsenligt sätt än i dag. Ett
syfte med det är att den ska kunna användas för exempelvis uppföljning, styrning och förbättringsarbete på ett bättre sätt. Ett annat syfte är att den ska kunna återanvändas och
delas digitalt mellan olika utförare och för olika syften, t.ex. för kvalitetsregister och statistik. Detta kan minska behovet av administration och manuell hantering. En strukturerad dokumentation kan också underlätta styrning och kontroll av behörigheter bland personalen, dvs. av vem som ska ha rätt att ta del av en viss information. På så sätt ger det
också bättre förutsättningar för att både skydda den enskildes integritet och för att främja
en trygg och säker omsorg med god kvalitet, genom att personalen har tillgång till relevant information, men endast sådan.
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Att informationen är enhetlig och strukturerad på ett bra sätt är en viktig förutsättning
för en evidensbaserad praktik och för att kunna dela information elektroniskt. Men för att
rätt person ska ha rätt information vid rätt tillfälle krävs också att de juridiska förutsättningarna finns på plats. Regeringen tillsatte därför 2011 en utredning för att se över de
juridiska förutsättningarna för en ändamålsenlig och mer sammanhållen informationshantering inom och mellan hälso- och sjuk-vården och socialtjänsten (dir. 2011:111).
Utredaren kommer att lämna sitt slutbetänkande den 30 april 2014. Redan den 31 december 2013 kommer utredaren att presentera en delredovisning, där de möjligheter som
befintlig lagstiftning ger för att praktiskt kunna utbyta uppgifter där så anses nödvändigt
kommer att beskrivas.
Regeringen avser att genom ett särskilt beslut 2014 ge Socialstyrelsen i uppdrag att fortsätta arbetet med den nationella informationsstrukturen och det nationella fackspråket
för socialtjänst och hälso- och sjukvård. Uppdraget kommer bl.a. att innebära fortsatta
insatser för att möjliggöra och stödja införande av nationell informationsstruktur och
nationellt fackspråk i socialtjänsten genom att ta fram och sprida metoder, regler och
utbildningsmaterial.
Den nationella styrningen av dokumentationen i socialtjänsten behöver förtydligas.
Under våren 2014 kommer Socialstyrelsen att publicera reviderade föreskrifter (SOSFS
2006:5), allmänna råd och en uppdaterad handbok om dokumentation vid handläggning
av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS, det vill säga
hela socialtjänsten. Detta är ett steg i att utveckla styrningen genom normering av nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk inom socialtjänsten.
4.3.3

Införande och utveckling av strukturerad
dokumentation i äldreomsorgen och hemsjukvård

Regeringen avser att i överenskommelsen om de mest sjuka äldre ge Socialstyrelsen i fortsatt uppdrag att introducera och stödja införandet av behovsinriktat och systematiskt
arbetssätt, äldres behov i centrum (ÄBiC), med strukturerad dokumentation av äldres
behov utifrån internationell klassificering av funktionstillstånd, funktionshinder och
hälsa. Under 2014 ska Socialstyrelsen erbjuda utbildning till lokala processledare som når
samtliga kommuner samt ta fram stödmaterial och vägledning. I samverkan med SKL,
Famna och Vårdföretagarna ska en plan utarbetas för förvaltning, fortsatt utveckling och
genomförandestöd, inklusive regionalt stöd till processledare för ÄBiC från 2015 och
framåt. Vidare avser regeringen att ge myndigheten i fortsatt uppdrag att vidareutveckla
nationell informationsstruktur för socialtjänsten och för äldreomsorg samt för kommunal
hälso- och sjukvård, vidareutveckla metoder för användning av nationellt fackspråk inom
socialtjänsten samt utveckla klassifikation av socialtjänstens insatser.
Regeringen och SKL har i nämnd överenskommelse också kommit överens om att införa
en prestationsersättning till de kommuner som utbildat processledare i ÄBiC senast den
1 oktober 2014.
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4.3.4

Trygghet, service och delaktighet
i hemmet genom digital teknik och trygghetslarm

Parterna är överens om att digital teknik bör användas för att främja trygghet, service och
delaktighet i hemmet. Den tekniska utvecklingen inom IT och telekommunikation ska
komma till nytta för personer som till följd av ålder eller av andra skäl har en funktionsnedsättning. Målen med detta är bl.a. att de ska få bättre möjligheter att bo kvar i sin
hemmamiljö, få stöd till egenvård och bättre hälsa samt stöd till ett fortsatt aktivt och
socialt liv.
Välfärdsteknologi gör det möjligt att arbeta på nya sätt i socialtjänsten och vården. Den
gör det möjligt för äldre att vara mer delaktiga i det omgivande samhället.
Vi behöver alla mänsklig närhet och empati. Men fysisk närvaro av en annan person är
inte alltid möjligt. Välfärdsteknologi i tjänster för äldre ersätter inte mänsklig omvårdnad,
men är ett komplement. Använt på rätt sätt, kan tekniken ge nödvändig trygghet och närhet. Personalen har ibland ett motstånd mot teknik som en del av omsorgsarbetet. Okunskap om äldre som teknikanvändare och närståendes syn på att teknik ska ersätta mänsklig omvårdnad är hinder för en bredare användning av teknik. Genom att visa teknikens
möjligheter kan hinder rivas och motstånd överbryggas.
Många studier visar att ensamhet får många äldre att hamna i en cirkel av försämrad hälsa
och behov av akut sjukvård. Digital teknik kan användas för att bättre tillgodose äldre
personers behov, för att ge ett rikare liv och för att förebygga ohälsa, i synnerhet för personer som har svårigheter att delta i aktiviteter och komma ut på grund av långa avstånd
eller försämrad hälsa och funktionsförmåga. Andra möjligheter för hur digital teknik kan
användas är att ordna gruppträffar med sjukgymnaster hemma hos brukarna, möten med
sjuksköterskor eller föreläsningar av apotekare om läkemedel. Och inte minst – skapa
möjligheter för bibliotek, kulturella och idéburna organisationer att använda tekniken för
att skapa meningsfull sysselsättning i hemmet.
Insatser för att riva hinder: öka tydlighet och kunskap om teknik, juridik och eHälsa
För att öka antalet innovationer samt göra det möjligt för mindre företag att ta fram nya
tjänster och för utförare att verka i flera olika kommuner, är det viktigt med nationella
standarder. En ökad nationell tydlighet kring vilka standarder som ska användas kan öka
förmågan hos olika system att fungera tillsammans, dvs. bidra till en ökad interoperabilitet. Under 2013 har E-delegationen på regeringens uppdrag identifierat behoven av ITstandardisering inom socialtjänsten och angränsande områden inom hälso- och sjukvården (SOU 2013:77). Parterna är överens om att E-delegationens bedömningar ska tas tillvara i SKL:s arbete för att ta fram en nationellt sammanhållen it-infrastruktur för
informationshantering inom socialtjänsten och hälso- och sjukvårdsområdet.
På flera håll i landet har man börjat använda e-tjänster och digital teknik i socialtjänsten.
Men osäkerheten är stor, både kring frågor om tekniska lösningar och om krav på
informationssäkerhet såväl som kring vad som är tillåtet respektive lämpligt ur ett juridiskt, etiskt och integritetsmässigt perspektiv. För att få området allsidigt belyst är det
angeläget med ett samarbete mellan flera olika aktörer. Brist på kunskap om eHälsa och
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välfärdsteknologi i kommunerna är också ett hinder för att socialtjänsten ska kunna
utvecklas genom ändamålsenlig informationshantering och användning av teknik.
För att undanröja dessa hinder avser regeringen ge ett antal olika uppdrag till statliga
myndigheter att, i samverkan med varandra, med SKL och andra lämpliga aktörer, ta fram
tydlig och användbar information och en webbaserad utbildning om eHälsa och välfärdsteknologi.
Ökad tydlighet om teknik, juridik och etik m.m.
Regeringen har för avsikt att i särskild ordning ge Handisam i uppdrag att, i nära
samarbete med Hjälpmedelsinstitutet (till dess att nya Myndigheten för delaktighet finns
på plats), förtydliga och sprida information till kommuner och enskilda utförare om
användning av digitala trygghets- och servicetjänster samt digital teknik inom
socialtjänsten och den kommunala hemsjukvården. Med sådana tjänster avses t.ex. digitala
trygghetslarm (både mobila larm (GSM) och larm med fast IP samt med GPS
(positioneringslarm)), tele- och videokommunikation samt sensorer i hemmet. Digitala
tjänster och digital teknik ska fungera på ett säkert och integritetsmässigt korrekt sätt och
kunna komma alla till del, var de än bor i Sverige. En del av uppdraget bör gälla att
förtydliga och sprida information om krav och möjligheter när det gäller larmmottagning,
informations- och driftssäkerhet, teknik, täckning och standarder för användning av
digitala tjänster och digital teknik. Detta ska göras i samverkan med Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB), Socialstyrelsen, Swedish Standards Institute (SIS),
Post- och Telestyrelsen (PTS) och SKL.
En annan del av uppdraget bör gälla att förtydliga och sprida information om krav och
möjligheter när det gäller juridik, integritet och etik för användning av digitala trygghetsoch servicetjänster och digital teknik för den enskilde. Behovet av detta gäller i synnerhet
för personer med nedsatt beslutsförmåga. Detta ska göras i samverkan med Socialstyrelsen, SKL och andra aktörer som bedöms vara relevanta.
Uppdraget ska, i den mån det är relevant, samordnas med Handisams uppdrag angående
teknisk utveckling inom vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. I
uppdraget ingår att delta i standardiseringsarbeten inom området. Arbetet bör bl.a. kunna
bidra till ökad samordning av upphandling av digital teknik inom socialtjänsten och vården.
Utbildning om eHälsa och välfärdsteknologi
Regeringen har för avsikt att i särskild ordning ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en
webbaserad utbildning om eHälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten. Utbildningen ska
utformas med utgångspunkt i användarnas behov inom socialtjänsten (t.ex.
biståndshandläggare, vårdbiträden, verksamhetschefer, politiker). Den bör täcka
väsentliga områden som t.ex. strukturerad dokumentation och enhetliga termer och
begrepp, nationell patientöversikt, e-tjänster, nya sätt att jobba med mobila lösningar för
dokumentation och informationsåtkomst, juridik, ledning och styrning. Uppdraget ska
genomföras i samarbete med SKL, Handisam/HI och Famna.
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Stöd och standardisering för säkra trygghetslarm
Trygghetslarm är en del av den kommunala verksamheten och det kommunala ansvaret
för äldre och personer med funktionsnedsättning. Larmen bidrar till trygghet för dem
som behöver det. I ordet trygghet ligger en förväntan att det är något som alltid ska
fungera. Därför är det viktigt att ha i åtanke att tekniken i sig kan sluta fungera. Den som
tillhandahåller trygghetslarm tar på sig ett ansvar för att minimera riskerna för detta. Det
ingår i kommunens kvalitetsarbete i allmänhet att på ett planerat och systematiskt sätt
följa upp och utveckla alla delar av sin verksamhet, inklusive trygghetslarmen.
Regeringen har för avsikt att i särskild ordning ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram och
sprida information om ett stöd till kommunerna om hur de kan använda sig av
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, när det gäller trygghetslarm.
Socialstyrelsen ska även medverka i SIS arbete med standardisering av trygghetslarm, för
att undvika dubbelarbete och få till stånd samordnade lösningar. Ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla
och säkra verksamhetens kvalitet. Det ska också användas för att planera, leda,
kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Det systematiska
förbättringsarbetet ska bestå av riskanalys, egenkontroll och hantering av avvikelser. Hur
kommunen hanterar frågor om inställelsetid vid larm, hantering av information om
larmens funktionalitet, etc. är exempel på frågor som bör hanteras inom ramen för
kommunens ledningssystem. Socialstyrelsens förskrifter och allmänna råd (SOSFS
2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete trädde i kraft den 1 januari
2012.
I mars 2013 startade SIS (Swedish Standards Institute) ett standardiseringsarbete för att
stärka säkerheten i trygghetslarmstjänsterna i teknikskiftet från analog teknik till digital,
internetbaserad teknik. Detta på initiativ av Hjälpmedelsinstitutet, flera kommuner och
ett antal leverantörer. Regeringen har för avsikt att bevilja SIS medel för att leda arbetet
med att utveckla europeiska standarder för hela värdekedjan för trygghetslarm, dvs. alla
nya krav och tjänster som uppkommer p.g.a. bytet av telekommunikationslösning och
bytet av tekniklösning hos larmmottagarna. Syftet är bl.a. att underlätta för leverantörer
att utveckla och leverera nya produkter och tjänster kring trygghetslarm, minska handelshinder och skapa större möjligheter för kommuner att välja leverantör. SIS ska även medverka i det arbete som Handisam ska få i uppdrag att göra, om förtydligad information
om digitala tjänster och digital teknik. Vidare ska SIS ska samordna ett nordiskt samarbete kring standardisering av larm.
5

NATIONELL PROJEKTLEDNING, SAMORDNING OCH KOMMUNIKATION

På SKL finns en lednings- och samordningsfunktion för de olika utvecklingsarbeten som
SKL ansvarar för i denna överenskommelse. I lednings- och samordningsfunktionen ingår
bland annat att informera om satsningarnas innehåll och mål. När det gäller eHälsa så
preciseras SKL:s åtaganden i avsnitt 4.3.1.
Lednings- och samordningsfunktionen utarbetar genomförandeplaner för de delar som
avser stöd till evidensbaserad praktik och följer upp regionalt satta mål som samlat redovisas till parterna. Ansvariga för aktuella delområden har kontinuerlig kontakt med
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huvudmännen och stödjer de processer som pågår, till exempel genom att sprida kunskap,
goda exempel och ordna nätverksträffar.
Under 2014 fortsätter SKL att vidareutveckla denna lednings- och samordningsfunktion
för att öka tydligheten kring hur de olika delarna i överenskommelsen hänger ihop.
Det är vidare angeläget med en fortsatt samordning med andra närliggande överenskommelser och utvecklingsarbeten. Syftet med detta är att förenkla för huvudmännen att
utnyttja synergieffekter och göra det tydligt hur de olika satsningarna hänger ihop. En
viktig del i detta är att samordna återrapporteringen från huvudmännen för att bidra till en
tydligare helhetsbild av satsningarna. Under 2014 fortsätter också extra insatser för att
kommunicera innehållet i överenskommelsen som inleddes under 2012.
SKL ansvarar för att förmedla medel till länen. För området eHälsa ansvarar SKL också
för förmedling av medel till Famna och Vårdföretagarna.
6

ÅTERRAPPORTERING

Staten och SKL är ense om att insatserna i överenskommelsen ska följas upp och återrapporteras, både avseende evidensbaserad praktik och eHälsa. SKL ska för de insatser de
ansvarar för, lämna en slutlig verksamhetsrapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2015. I rapporten ska SKL redogöra för vilka aktiviteter som
genomförts, hur arbetet utvecklats utifrån uppsatta mål och om uppsatta mål med insatsen inte uppnåtts redovisa orsakerna därtill. I den slutliga verksamhetsrapporten kommer
SKL även att lämna en sammanställning av resultatet av 2014 års utvecklingsarbeten som
omfattas av överenskommelsen 2014, och som bedrivits på regional nivå.
SKL ska också lämna en delredovisning av sina insatser till Regeringskansliet
(Socialdepartementet), senast den 15 oktober 2014. Till den ska finnas en prognos över
bidragsförbrukningen 2014. Därutöver ska avstämningar ske löpande under året.
Den slutliga verksamhetsrapporten och delredovisningen ska ange Regeringskansliets
diarienummer för överenskommelsen och för regeringens beslut om utbetalning. De ska
också vara undertecknade i original av en behörig företrädare för SKL.
7

BESLUT OM UTBETALNING AV MEDEL

Beslut om utbetalning av medel som ska användas av SKL i enlighet med överenskommelsen sker i regleringsbreven för anslagen
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken, anslagspost 8 Utvecklingsmedel –
Socialstyrelsen (Socialstyrelsens disposition) (90 000 000 kronor),
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete, anslagspost 5 Övriga utvecklingsmedel (Kammarkollegiets disposition) (123 550 000 kronor),
Sammantaget 213 550 000 kronor.
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Anslagen avser utgiftsområde 9.
Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet/Socialstyrelsen.
Rekvisitionen ska innehålla den information som framgår av bilaga 3.
Rekvireringen av medel ska ske senast den 1 december 2014. Rätten till bidrag förfaller
om rekvisition inte inkommit inom denna tid. Rekvisitionen ska vara undertecknad i original av en behörig företrädare för SKL.
8

REDOVISNING AV EKONOMISKA MEDEL OCH ÅTERBETALNING

Parterna är eniga om att verksamhetsredovisningen ska ske per projekt/insatsområde för
samtliga delar i denna överenskommelse i de fall inget annat har angetts.
En ekonomisk redovisning för kalenderåret som visar hur medlen använts ska lämnas till
Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Redovisningen ska innehålla den information
som framgår av bilaga 2. Av den ekonomiska redovisningen ska framgå hur SKL har fördelat medel som enligt överenskommelsen ska gå ut till regioner respektive län.
Den ekonomiska redovisningen ska vara undertecknad i original av en behörig företrädare
för SKL.
Ekonomichefen (eller motsvareande) ska granska och intyga uppgifterna under punkt tre
i den ekonomiska redovisningen. Underskrift i original samt information om eventuella
avvikelser och åtgärdsförslag ska finnas med i redovisningen.
Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet/Socialstyrelsen senast
den 31 mars 2015.
Om redovisning inte inkommer i tid kan Regeringskansliet (Socialdepartementet) återkräva stödet. Regeringskansliet (Socialdepartementet) och Kammarkollegiet/Socialstyrelsen har också rätt att begära in kopior av räkenskaper och övrigt underlag som rör
bidragets användning.
9

UTVÄRDERING AV ÖVERENSKOMMELSEN

Statskontoret har fått i uppdrag att följa upp och utvärdera formerna för överenskommelsen som beskrivs i den plattform staten och SKL antog i juni 2010. Statskontoret ska
också följa upp och utvärdera i vilken utsträckning överenskommelsen bidrar till att förbättra förutsättningarna för socialtjänsten att arbeta evidensbaserat och att använda
informationsteknik. Statskontoret ska mellan åren 2011 och 2013 årligen lämna en delrapport senast den 1 november. En slutrapport ska lämnas senast den 1 september 2014.
Regeringen avser att i särskild ordning ge Socialstyrelsen i fortsatt uppdrag att 2014 följa
upp hur stimulansmedel inom eHälso-området används. Som grundkrav vid utbetalning
av stimulansmedel gäller att dessa ska återbetalas till SKL senast den 15 februari 2015 om
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villkoren för användningen av medlen inte uppfylls. Socialstyrelsen ska även följa upp
användningen av eHälsa i kommunerna i form av redovisning av nyckeltal, som bl.a. har
sin utgångspunkt i målen för överenskommelsen.

GODKÄNNANDE AV ÖVERENSKOMMELSEN
Överenskommelsen blir giltig när den godkänts av regeringen och Sveriges Kommuners
och Landstings styrelse samt under förutsättning att riksdagen ställer erforderliga medel
till förfogande.
För staten genom Socialdepartementet

För Sveriges Kommuner och Landsting

Stockholm den

Stockholm den

december 2013

Ragnwi Marcelind
Statssekreterare

december 2013

Håkan Sörman
Verkställande direktör
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Bilaga 1

Fördelning av medel

Insatser för evidensbaserad praktik

Belopp,
miljoner kronor

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling
Regionalt utvecklingsarbete barn och unga
Regionalt utvecklingsarbete funktionsnedsättning
Nationellt webbstöd
Socialtjänstbiblioteket
Öppna jämförelser med mera
Utvecklingsprogrammet leda för resultat
Samverkan ideella organisationer
Samordning och projektledning
Summa
Insatser för eHälsa
Stimulansbidrag kommuner
Regionala samordnare eHälsa
Standardisering av digitala trygghetslarm
Projektledning m.m hos SKL för digitala trygghetslarm
Stöd om ledningssystem för kvalitet och trygghetslarm
Information om teknik, juridik, etik m.m. för digitala
trygghets- och servicetjänster
Utbildning om eHälsa och välfärdsteknologi
Samordnare idéburna och privata utförare
Projektledning för nationellt sammanhållen it-infrastruktur
Projektledning, samordning och spridningsaktiviteter av SKL
Pilotstudie om socialtjänsten på 1177.se och HälsaFörMig
Enhetlig och strukturerad dokumentation
Uppföljning eHälsa (av stimulansmedel och fortsatt utveckling,
uppföljning och redovisning av nyckeltal för eHälsa)
Summa
Totalt

16,5
22,75
22
2
0,3
5
5
2,5
8
84,05

60
10
2,5
2
2
6
5
1
13,5
3
4
17,5
3
129,5
213,55

31

Bilaga 2

Information som ska ingå i rekvisition och ekonomisk
redovisning av medel

Rekvisition

Ekonomisk redovisning

1. Kontaktuppgifter
Bidragsmottagare
Organisationsnummer
Kontaktperson
Postadress
Telefon inklusive riktnummer
Faxnummer
E-postadress
2. Bidrag som ansökan avser
Regeringskansliets diarienummer för
bakomliggande överenskommelse
Regeringskansliets diarienummer för
regeringsbeslut avseende utbetalning
Överenskommelsens benämning
Belopp som rekvireras
Rekvisitionen avser perioden

1. Kontaktuppgifter
Bidragsmottagare
Organisationsnummer
Kontaktperson
Postadress
Telefon inklusive riktnummer
Faxnummer
E-postadress
2. Bidrag som ansökan avser
Regeringskansliets diarienummer för
bakomliggande överenskommelse
Regeringskansliets diarienummer
avseende regeringsbeslut för utbetalning
Överenskommelsens benämning
Summa bidrag enligt
överenskommelsen
Summa bidrag som utbetalats från
regeringen/Regeringskansliet
Period som den ekonomiska redovisningen avser
3. Redovisning av verksamhet eller aktivitet
Bidrag som erhållits av regeringen/Regeringskansliet
Kostnader
Kostnader (specificera större kostnadsposter)
Summa kostnader
Medel som inte har förbrukats
(bidrag – kostnader)
4. Ekonomichefens (eller motsvarande)
granskning av den ekonomiska redovisningen
Alt 1: N.N. (ekonomichefen eller
motsvarande) intygar att den ekonomiska redovisningen under punkt
3 är korrekt
Alt 2: N.N. (ekonomichefen eller
motsvarande) bedömer inte att den
ekonomiska redovisningen under
punkt 3 är korrekt (avvikelserna
och eventuella åtgärder ska också
redovisas)
Namn
Befattning
Telefon inklusive riktnummer
E-postadress
5. Underskrift i original av behörig företrädare
Bidragstagaren intygar att lämnade
uppgifter är riktiga
Datum
Underskrift
Namnförtydligande

3. Uppgifter för utbetalning
Bankgiro/Plusgiro
Önskad betalningsreferens

4. Underskrift i original av behörig företrädare
Bidragstagaren intygar att lämnade
uppgifter är riktiga samt försäkrar att
bidraget kommer att användas enligt
den gemensamma överenskommelsen
Datum
Underskrift
Namnförtydligande
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Bilaga 3

Återrapporteringstillfällen för hela överenskommelsen och specificerat på
delprojekt under år 2014 och 2015

15 oktober 2014

– samtliga insatser delredovisas,

31 mars 2015

– slutlig verksamhetsrapport.
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M 1 a-f) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a-f till handlingarna)

M 2

BESLUTSFÖRSLAG

Tilläggsavtal för bergtäkt, återfyllnad av bergtäkt och
anläggningsarrende rörande Viared 7:2 och Torpa-Hestra 4:1
NCC Roads AB:s tillstånd för bergtäkt inom Ramnaslättsområdet löper ut 2029-06-30. Tilläggsavtal för
bergtäkt, återfyllnad av bergtäkt och anläggningsarrende har upprättats innehållande ändring av avtalstid
och ersättning. Tilläggsavtalen är synkroniserade med NCC Roads AB:s täkttillstånd och gäller fram till
2029-06-30.
Avtalet ger kommunen en årlig minimiersättning om 100 000 kronor per år samt 3,50 kr/ton uttaget
berg.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen godkänner upprättade tilläggsavtal med NCC Roads AB gällande ändring av avtalstid och
ersättning.

2014-02-13
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-02-14
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0137 261
Programområde: 2
Handläggare: Rolf Britsman, 033-35 76 52
Datum/avdelningschef: 2014-02-04 Tomas Rossing tfn 8475

M3

BESLUTSFÖRSLAG

Arrendeavtal del av Viared 5:1 för Viareds Flygplats
Borås Flygplatsförening vill förnya arrendeavtalet för det 21,5 ha stora området vid Viareds Flygplats
(del av Viared 5:1) för att säkerställa sin verksamhet på längre sikt. I samband med att arrendeavtalet
skrivs om har det också anpassats till avtalet mellan arrendatorn och Tekniska Förvaltningen som
reglerar den årliga driften och normalt underhåll. Arrendeavgiften är 125 000 kr och delvis indexeras
och betalning sker halvårsvis i förskott. Arrendetiden för det nya avtalet börjar gälla från 2015-01-01.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunen godkänner det nya arrendeavtalet med Borås Flygplatsförening för ett 21,5 ha stort område kring Viareds
Flygplats (del av Viared 5:1) med en arrendeavgift på 125 000 kr per år.

2014-02-27

Tom Andersson

Datum Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-02Datum Kommunalråd

Samverkan

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0146
261
Programområde: 2
Handläggare: Anders Graad, tfn 033-35 72 96
Datum/avdelningschef: 2014-02-17/Peter Zettergren, tfn 72 94

M4

BESLUTSFÖRSLAG

Försäljning av fastigheten Ringskivlingen 4, upplåten med tomträtt
Innehavaren av tomträtten till fastigheten Ringskivlingen 4 har framställt önskemål om att få friköpa
tomträtten till ovanstående fastighet.
Tomträttskontraktet för Ringskivlingen 4 löper oförändrat fram till 2022-12-31 och med årlig avgäld
om 194 000 kronor.
Fastigheten har i 2012 års fastighetstaxering ett markvärde om 4 555 000 kronor. Fastigheten är
bebyggd och byggnadernas totala taxeringsvärde uppgår till 13 626 000 kronor. Fastighetens areal är
6210 kvm.
Köpeavtal har upprättats med tomträttshavaren som innebär att kommunen i enlighet med
Kommunfullmäktiges beslut 2000-02-24 § 28 säljer fastigheten för en köpeskilling som är beräknad på
90% av aktuellt marktaxeringsvärde.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunen godkänner upprättat köpeavtal och säljer fastigheten Ringskivlingen 4 för 4 100 000 kronor till
Stadsporten Sjöbo Fastigheter AB.
2014-03-11

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-03-11

Morgan Hjalmarsson

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0183
253
Programområde: 2
Handläggare: Edward Isaksson, tfn 033-35 72 92
Datum/Tf Verksamhetsansvarig : 2014-03-11 Bertil Jonsson Tfn 033 – 35 84 86

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000
0

100

200

300m

M5

BESLUTSFÖRSLAG

Exploateringsavtal beträffande Sik 1:163
I samband med genomförandet av ”Detaljplan för del av Fristad SIK 1 :163 M.FL., Fristad torg” har
ett exploateringsavtal upprättats mellan Borås Stad och Sikfast HB för att reglera iordningställandet av
allmänna anläggningar, marköverlåtelser samt övriga kostnader. Detaljplanen kommer skapa möjlighet
att utöka befintlig livsmedelsbutik samt ge möjlighet till att kontor eller bostäder kan byggas ovanpå
butiken.
Avtalet innebär att Sikfast HB förvärvar ca 800 kvm av Kommunens fastighet Sik 1:174 och
kommunen erhåller ca 60 kvm av Sikfast HBs fastighet Sik 1:163. I mellanskillnad för den överlåtna
marken ska Sikfast HB erlägga 370.000 kronor till Kommunen. Den mark som kommunen överlåter till
Sikfast HB utgörs av befintliga torgytor. Som en följd av exploateringen på Sik 1:163 måste återstående
torgytor byggas om.
Enligt exploateringsavtalet ska Sikfast HB ersätta kommunen för ombyggnaden med 1.200.000 kronor.
Sikfast HB har till kommunen som exploateringsersättning inbetalat 1.200.000 kronor.
Avtalet är en förutsättning inför beslut om antagande av detaljplanen. Detaljplanen beräknas att antas
av Samhällsbyggnadsnämnden i april 2014.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunen tecknar avtal med Sikfast HB enligt upprättat förslag.
2014-03-11

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-03-11

Morgan Hjalmarsson

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0245
251
Programområde: 2
Handläggare: Edward Isaksson, tfn 033-35 72 92
Datum/Tf Verksamhetsansvarig: 2014-03-11 Bertil Jonsson tfn 033 -35 84 86

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

E 2 a) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a till handlingarna)

E3

BESLUTSFÖRSLAG

Donation av medel för inköp av skulpturen House of
Knowledge
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Donation på 5 miljoner kronor från Paul Frankenius och Joakim Hedin mottages tacksamt.

140303
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0235 046
Programområde: 3
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2014-03-03, Christer Johansson

Sida
1(1)
2014-03-17

Dnr 2014/KS0235

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson

Kommunfullmäktige

Donation av medel för inköp av skulpturen House of
Knowledge
Kulturnämnden har beslutat att köpa skulpturen House of Knowledge, skapad av konstnären
Jaume Plensa, samt att tacksamt motta bidrag från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.
Kulturnämnden rekommenderar även Kommunfullmäktige att tacksamt ska ta emot
donerade medel från Paul Frankenius och Joakim Hedin.
I skrivelsen från Kulturnämnden framgår att nämnden ser inköpet av House of Knowledge
som en naturlig fortsättning på Borås satsning att vara en framträdande konst- och
skulpturstad. Placeringen i anslutning till Textile Fashion Center anses mycket lämplig för en
konstupplevelse, i direkt närhet till det textila klustret.
Bidraget från stiftelsen på 10 miljoner kronor och de donerade medlen på sammanlagt 5
miljoner kronor från Frankenius och Hedin täcker hela inköpet av skulpturen, vilken kostar
15 miljoner kronor.
Fastighetsägaren står för såväl fundament som belysning och skötsel och drift, mot en
symbolisk summa för markarrende. Avtalet löper under samma tid som Borås Stad hyr
Textile Fashion Center, för närvarande fram t o m oktober 2033.
Borås Stads ekonomi berörs i och med detta enbart med försäkringskostnad för skulpturen.
Kommunstyrelsen är liksom Kulturnämnden positiva till möjligheten att köpa in konstverket
House of Knowledge och därmed ytterligare förstärka Borås som en konst- och skulpturstad.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att tacksamt mottaga de donerade medlen
från Paul Frankenius och Joakim Hedin.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Donation på 5 miljoner kronor från Paul Frankenius och Joakim Hedin mottages tacksamt.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef
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Datum

Ärendenummer

2014-02-26

Dnr 2014/KN0064 866

Eva-Lotta Franzén, 033-35 75 96

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Inköp av skulpturen House of Knowledge
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att köpa skulpturen House of Knowledge skapad av
konstnären Jaume Plensa, samt att rekommendera Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige att tacksamt ta emot donerade medel av privatpersonerna Paul
Frankenius och Joakim Hedin vilket möjliggör inköpet. Dessutom beslutar
Kulturnämnden att från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad tacksamt motta det sökta
bidraget för inköpet.
Kulturnämndens yttrande i sin helhet
Inom kort invigs Textile Fashion Center i Borås, en stor satsning som samlar och
lyfter fram Borås textila kompetens inom en rad områden. Lokaliseringen av det
textila klustret i den renoverade Konstsilkefabriken med sin omedelbara närhet till
stadens centrum har redan visat sig besitta ett stort uppmärksamhetsvärde. Då
Textilmuseet öppnat i maj kommer än fler människor söka sig till området.
Platsen, Textile Fashion Center, är mycket lämplig för konstupplevelser. Årets
Internationella Skulpturbiennal är av detta skäl förlagd till området i och kring Textile
Fashion Center.
Platsen äger en sådan betydelse att strävan har varit att ett konstverk bör placeras
permanent där, som en naturlig fortsättning på Borås satsning på att vara en
framträdande konst- och skulpturstad. En kommitté med representanter för
fastighetsägaren, Kanico, Kulturförvaltningen och Högskolan i Borås bildades under
2013 för att diskutera förutsättningarna för såväl interiör som exteriör konstnärlig
utsmyckning. Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och privatpersonerna Paul Frankenius och
Joakim Hedin uttalade sina viljor att stärka Textilhögskolans utstrålning och värde
genom att möjliggöra ett inköp av ett betydande konstverk för placering vid entrén till
Textile Fashion Center. Bidrag har sökts och beviljats från Sparbanksstiftelsen
Sjuhärad. Valet föll på den katalanske skulptören Jaume Plensa och hans verk House
of Knowledge. Bidrag har beviljats om 10 miljoner kronor från Sparbanksstiftelsen
Sjuhärad. För att möjliggöra köpet på totalt 15 miljoner kronor har Paul Frankenius
och Joakim Hedin donerat resterande 5 miljoner kronor.
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Jaume Plensa är ett världsnamn inom offentlig konst. De senaste åren har han bl.a.
installerat sin stora marmorskulptur Laura i New York, videoskulpturen Crown
Fountain i Chicago och verket Awilda i Salzburg.
Skulpturen House of Knowledge är 8,5 meter hög, av gjutjärn, och kommer att
placeras vid entrén till Textile Fashion Center. Staden kommer för en symbolisk
summa arrendera marken där skulpturen kommer att stå under samma tid som
stadens hyresavtal för Textile Fashion Center gäller, för närvarande t.o.m. oktober år
2033. Fastighetsägaren kommer att bekosta betongfundament och belysning samt stå
för skötsel och drift av skulpturen under avtalstiden med staden. På detta sätt
kommer skulptursatsningen inte att belasta Borås Stad ekonomiskt utöver
försäkringskostnad.
Invigning planeras till den 22 maj, dagen före öppnandet av Textile Fashion Center
med Textilmuseet och 2014 års Internationella Skulpturbiennal.
Kulturnämnden är mycket positiv till att Borås Stad begåvas med ytterligare ett
konstverk i världsklass. Denna satsning innebär att Borås fortsätter på den
framgångsrika och inslagna vägen att vara en konst- och skulpturstad av nationell
betydelse.
KULTURNÄMNDEN

Bengt Wahlgren
Ordförande

Eva-Lotta Franzén
Kulturchef
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BESLUTSFÖRSLAG

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
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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
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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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Förvärv av fastigheten Rådjuret 1, Lindebergsgatan 3 och
anslag till ändringsarbeten
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Lokalförsörjningsnämnden får bemyndigande att förvärva fastigheten Borås Rådjuret 1 för 6 300 000 kronor i
enlighet med bifogat förslag på köpekontrakt.
Kommunstyrelsen bemyndigas att fatta beslut om anslag till ändringsarbeten på den förvärvade fastigheten

2014-02-26
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-02-28
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0800 252
Programområde: 2
Handläggare: Åke Thor, tfn 35 70 43
Datum/avdelningschef: 2014-02-21, Christer Johansson

Sida
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Dnr 2013/KS0800

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Åke Thor

Kommunfullmäktige

Förvärv av fastigheten Rådjuret 1, Lindebergsgatan 3
och anslag till ändringsarbeten
Lokalförsörjningsnämnden har den 17 december 2013 lagt fram ett förslag om inköp av
fastigheten Rådjuret 1, Norrmalms kyrka, för 6,3 mnkr. Avsikten är att bygga om kyrkan till
förskola. Nämnden anhåller om ett anslag på 5,5 mnkr för denna ombyggnad utöver anslaget
för själva inköpet. Lokalförsörjningsförvaltningen har den 13 februari 2014 redovisat en
komplettering till framställningen där bl.a. erforderliga åtgärder i byggnaden beskrivs.
Stadsdelsnämnden Norr har den 18 februari 2014 beslutat att för sin del godkänna
investeringen. Här ger nämnden bakgrunden till behovet av ytterligare lokaler.
Kommunstyrelsen tillstyrker i princip inriktningen att skapa ytterligare förskolelokaler i
enlighet med Lokalförsörjningsnämndens förslag och föreslår att nämnden skall bemyndigas
att göra fastighetsinköpet.
Den andra delen av Lokalförsörjningsnämndens förslag avser anslag till ombyggnadsarbeten.
Den vanliga rutinen för ombyggnadsprojekt är att Lokalförsörjningsnämnden först får ett
projekteringsuppdrag när förutsättningarna för projektet redovisats. Efter projektering och
anbudsinhämtning tas sedan slutligt beslut om anslag till projektet. Nu föreslår nämnden att i
detta ärende skall hela proceduren klaras i ett steg och nämnden direkt tilldelas ett slutligt
anslag.
Kommunstyrelsen inser att Lokalförsörjningsnämndens avsikt är att få en snabb
handläggning för att omgående skapa ytterligare förskoleplatser i centrala Borås. Men
Kommunstyrelsen är inte beredd att helt göra avsteg från det grundläggande kravet för beslut
om lokalinvesteringar att det skall finnas ett nämndbehandlat underlag som anger vad som
skall byggas och utformning av detta. Kommunstyrelsen föreslår därför en annan utformning
på uppdraget till Lokalförsörjningsnämnden att anpassa lokalerna till förskola än det som
nämnden föreslår.
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige bemyndigar styrelsen att besluta om
anslag till ändringsarbetena. När kostnadsbilden är slutligt klargjord skall Lokalförsörjningsnämnden redovisa ett förslag till Kommunstyrelsen. Detta bör i normalfallet kunna göras utan
att tiden till byggstart påverkas i någon större omfattning. Stadsdelsnämnden, som nu godkänt
projektet, behöver inte behandla ärendet på nytt om de förutsättningar som redovisats nu inte
förändras.
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Dnr 2013/KS0800

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Åke Thor

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Lokalförsörjningsnämnden får bemyndigande att förvärva fastigheten Borås Rådjuret 1 för 6 300 000
kronor i enlighet med bifogat förslag på köpekontrakt.
Kommunstyrelsen bemyndigas att fatta beslut om anslag till ändringsarbeten på den förvärvade
fastigheten

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef

Lokalförsörjningsförvaltningen
Byggavdelningen, Ove Johansson, 7044

Datum 2014-02-13

Teknisk beskrivning anpassning av Norrmalms Kyrka till
förskola, Borås Stad

Sid nr 1 av 3

Lokalförsörjningsförvaltningen
Byggavdelningen, Ove Johansson, 7044

Datum 2014-02-13

Norrmalm kyrka Rådjuret 1 Borås Stad
Inledning
Fastighetsbeteckning:, Rådjuret 1 Borås Stad
Bakgrund:
Byggnaden ritades av fastighetsingenjör Reidar Olufsen och invigdes 1979. I byggnaden har
kyrkan haft barn och ungdomsverksamhet.
På uppdrag har Lokalförsörjningsförvaltningen har vi gjort en studie av Norrmalms Kyrka inför
förvärv av denna. Planeringen är att inrymma en förskola i dessa lokaler. För att fånga upp
verksamhetens planering samt förväntningar av etableringen har det hållits 2 sammanträffande.
Byggnaden
Byggnaden är fördela på 2 plan varav bottenplanen är delvis nergräv i marken. Byggnaden har
en lättbyggnadsteknik på plan 2. Mellanbjälklaget är av betong med pelare och betongväggar
som bärande delar. Byggnaden har dimensionerats för energihushållning enligt de regler och
erfarenheter som fanns på 70 talet. Byggnaden har idag en klockstapel samt andra kyrkliga
funktioner.
För att säkerställa byggnadens status har Statens Forskningsanstalt och ÅF Infrastructur gjort en
inventering. Inventeringen har gett vägledning till vissa ombyggnadsåtgärder gällande el,
ventilation samt byggnaden.
I de möten som har hållits med förskolans verksamhet har de framfört att vissa funktioner skall
beaktas i den kommande ombyggnaden. Byggnaden skall anpassas till 3 stycken förskole
avdelningar. Mottagningskök planeras i byggnaden Anpassning till Västra Götalands
tillgänglighets regler grön nivå skall dessutom gälla.
Brister som skall åtgärdas
Statusbesiktningen som gjorts kom att medföra följande åtgärder:
• Elinstallationerna är ålderstigna och behöver uppdateras till den nya verksamhetn
• Ventilationen är från 79 och behöver energianpassas till dagens energiregler.
• Över vaknings system för installationer skall uppdateras.
• Eftersom byggnaden delvis är nedgräv är detta en riskkonstruktion.
• Fasad och fönster har brister som bör åtgärdas
• Anpassning av byggnadens planlösning samt ytskikt anpassas till ny verksamhet.
Åtgärder
Byggnaden skall anpassas till verksamhetens behov och de regler som gäller. Utvändigt skall
angöring för mottagningskök göras. Handikapparkering samt avfallshantering skall utföras på ett
effektivt och användarvänligt sätt.
Den yttre miljön anpassas till den utökade verksamheten på tomten.
Sid nr 2 av 3

Lokalförsörjningsförvaltningen
Byggavdelningen, Ove Johansson, 7044

Datum 2014-02-13

Byggnadens planlösning anpassas till den nya verksamheten. Hiss installeras för tillgängligheten
mellan de 2 planen.
Mottagningskök skall inrymmas i fastigheten. Fläktrum placerat på vindsvåningen skall
tillgänglighets anpassas, dessutom kräver den nya installationen en höjning av takytan.
Elinstallationer skall anpassas till ny planlösning. Centraler förses med jordfelsbrytare, dessutom
skall inkommande elservis utökas för att klara den tillkommande belastningen.
Larmanläggningen skall installeras
VS anläggningen anpassas till mottagningskök samt den nya planlösningen.
Ventilationsanläggningen kommer att utbytas eftersom de nya reglerna kräver mer luft samt
återvinning. Ventilationen anpassas till mottagningskök och styr/reglersystem anpassas till
Webbfactory som Borås Stad använder sig av.

Sid nr 3 av 3
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Håkan Anving
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Dnr 2013/SDNN0062

Godkännande av förvärv av fastigheten
Borås Rådjuret 1
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Norr godkänner förvärv av Borås Rådjuret 1 och
föreslagen hyra på 1 005 tkr år 1. Stadsdelsnämnden översänder beslutet till
Lokalförsörjningsnämnden och Kommunstyrelsen.

Ärendet i sammanfattning
Stadsdelsnämnden Norr har framfört behov av fler förskoleavdelningar
inom Centrum. Lokalförsörjningsnämnden vill uppdra åt Kommunstyrelsen
att förvärva Borås Rådjuret 1, Norrmalms kyrka, för att bedriva förskola
med tre avdelningar i fastigheten.
Investeringskostnaden för köp är 6,3 mnkr och för verksamhetsanpassningar 5,5 mnkr. Kostnaden år 1 för Stadsdelsnämnden Norr
beräknas till 1 005 tkr.
Stadsdelsnämnden Norr godkänner investeringen.

Ärendet
Bakgrund
Stadsdelsnämnden Norr har till Lokalförsörjningsnämnden framfört
behovet av fler förskoleavdelningar inom Centrum. Lokalförsörjningsnämnden vill uppdra åt Kommunstyrelsen att förvärva Borås Rådjuret 1,
Norrmalms kyrka, för att bedriva förskola med tre avdelningar i fastigheten.
Kostnad
Investeringskostnaden för köp är 6,3 mnkr och för verksamhetsanpassningar 5,5 mnkr.
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Håkan Anving
Områdeschef förskola

2014-02-18

Dnr 2013/SDNN0062

Kostnaden år 1 för Stadsdelsnämnden Norr beräknas till 1 005 tkr.
Kostnaden beräknas bli 1 338 kr/kvm att jämföra med nybyggda
Östermalmsgården som kostar 2 165 kr/kvm.
Befolkningsprognos
Antalet barn inom Centrum ökar kraftigt. Av diagrammet nedan framgår att
antalet barn prognostiseras att vara 974 år 2017, vilket är en ökning med
nästan 190 barn de kommande fyra åren, vilket motsvarar en ökning på 24
procent.
Stadsdelsnämnden säljer betydligt mer än nämden köper. Lasarettsområdet
gör att ca 100 barn från staden idag har plats i centrums förskolor runt
lasarettet. Andelen barn till friförskolor tenderar att sjunka. Ovan gör att
centrums lokalbehov fortsatt kommer att vara högt för att klara placera alla
barn som vill vara i verksamhetens förskolor.
Diagram. Antal 0-5-åringar i Centrum 2000-2017, år 2013-2017 är prognos.
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Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Stadsdelsnämnden bedömer inte de ekologiska konsekvenserna av en ny
förskola.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Den beräknade hyreskostnaden är 1 005 tkr år 1 och nybyggnationen
innebär ökade lokalkostnader för Stadsdelsnämnden Norr. Antalet barn i
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Håkan Anving
Områdeschef förskola
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Dnr 2013/SDNN0062

behov av förskola ökar kraftigt i centrum och fler förskoleavdelningar är
nödvändiga för att möta det ökade antalet barn inom förskolan.

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

På vilket sätt berör beslutet barn och ungdomar nu eller i framtiden, direkt eller indirekt?
Beslutet berör direkt barn inom centrumområdet och deras familjer.
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Nej.
Likabehandling

Jämställdhet och mångfald påverkas inte av ärendet.

Omvärldsperspektiv
Omvärldsperspektivet har inte beaktats i ärendet.

Facklig samverkan
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2014-02-11.

Remissinstans
Ärendet har inte skickats på remiss.

STADSDELSNÄMNDEN NORR

Malin Carlsson (S)
Ordförande

Annika Andersson
Tf stadsdelschef
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Förslag till slutliga koncernbidrag år 2013 inom koncernen
Borås Stadshus AB
Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-20 att delegera besluten om slutliga koncernbidrag inom
koncernen Borås Stadshus AB.
Borås Stadshus AB kan nu konstatera att det jämfört med de preliminära koncernbidragen finns
anledning att minska koncernbidraget från Borås Energi och Miljö AB med 2 768 000 kronor samt att
öka koncernbidraget från Borås kommuns Parkerings AB med 46 000 kronor. BoråsBorås TME AB får
59 000 kronor mindre i bidrag än preliminärt och till Borås Stad Textile Fashion center AB ges inget i
koncernbidrag jämfört med preliminärt beslutat 2 663 000 kronor. Med denna korrigering så fastställs
nu slutliga koncernbidrag enligt bilagd redovisning.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Borås Stadshus AB:s förslag till slutliga koncernbidrag godkänns.

2014-02-26
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-02-28
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0103 045
Programområde: 1
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2014-02-25, Christer Johansson

Förslag till slutliga koncernbidrag 2013
BSAB
RÖRELSENS INTÄKTER
RÖRELSENS KOSTNADER

-407 000

Borås Elnät

BEMAB

Djurparken

Parkering

IBAB

BoråsBorås

BSTF AB

Totalt

232 318 000

987 848 000

54 168 000

32 206 000

23 158 000

4 669 000

4 419 000

1 338 786 000

Justeringar

-16 362 000 1 322 424 000

-189 345 000

-906 750 000

-64 574 000

-23 325 000

-17 687 000

-19 211 000

-4 429 000

-1 225 728 000

16 362 000 -1 209 366 000

Goodwill

0

RÖRELSERESULTAT

-407 000

42 973 000

81 098 000

-10 406 000

8 881 000

5 471 000

-14 542 000

-10 000

113 058 000

Summa finansiella poster
Extraordinära poster

-5 358 000

-6 062 000

-34 649 000

-1 658 000

-776 000
0

-1 475 000

-250 000

10 000

-50 218 000
0

-5 765 000

36 911 000

46 449 000

-12 064 000

8 105 000

3 996 000

-14 792 000

0

62 840 000

-5 025 000

26 439 000

53 100 000

-12 571 000

3 199 000

3 300 000

-14 600 000

14 800 000

0

-8 100 000

-3 995 000

50 000

-179 000
-269 000

RESULTAT EFTER FINANSIELLA
OCH EXTRAORDINÄRA POSTER
Budget 2013
Koncernbidrag, erhållna
Koncerbidrag, lämnade
Bokslutsdispositioner
Förändring periodiseringsfond
Avskrivningar utöver plan
Övrig avsättning
Summa
RESULTAT FÖRE SKATT

Koncernen

5 765 000

12 064 000

12 064 000

-8 050 000

-4 443 000

14 800 000

0

32 629 000
-32 629 000
0
-129 000
-30 631 000
-24 290 000
-55 050 000

0

55 000

-447 000

8 000

0

7 790 000

-20 534 000

-37 002 000
5 765 000

-37 002 000

6 640 000
-24 290 000
-38 184 000

0

-91 000

8 265 000

0

113 058 000
-50 218 000
0

0

62 840 000

0

32 629 000
-32 629 000
0
-129 000
-30 631 000
-24 290 000
-55 050 000

0

7 790 000
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Beslut om taxor för SÄRF:s myndighetsutövning
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Taxa för SÄRF:s myndighetsutövning, i enlighet med framlagt förslag från SÄRF, fastställs.

2014-03-03
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-03-05
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0161 170
Programområde: 1
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2014-03-03, Christer Johansson
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Dnr 2014/KS0161

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson

Kommunfullmäktige

Beslut om taxor för SÄRF:s myndighetsutövning
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, har inkommit med skrivelse kring SÄRF:s
taxor för myndighetsutövning.
Bakgrunden är att Högsta förvaltningsdomstolen i beslut fastslagit att det är de ingående
medlemskommunerna – inte kommunalförbundet själva – som ska fatta beslut om taxor för
myndighetsutövning.
Direktionen för SÄRF har därför beslutat att föreslå kommunfullmäktige i respektive
medlemskommun att besluta om taxa för SÄRF:s myndighetsutövning 2014. Aktuella taxor
för SÄRF är: Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor, Tillstånd och tillsyn enligt lagen om
brandfarliga och explosiva varor, Brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor
samt Rengöring (sotning) enligt lagen om skydd mot olyckor.
Fram till att kommunfullmäktige fattat beslut om taxorna för 2014 använder SÄRF taxorna
för 2013.
Kommunstyrelsen finner ingen anledning att föreslå ändring av de av direktionen tidigare
beslutade taxorna, och föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med SÄRF:s förslag.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Taxa för SÄRF:s myndighetsutövning, i enlighet med framlagt förslag från SÄRF, fastställs.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Christer Johansson
Ekonomichef

