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Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 26 maj 2014 kl 14.00.
Ulf Olsson
Göran Björklund

Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom
vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)
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Val av protokolljusterare

Kc
Kc
Kc

Kc

KU

1
2
3

4

1

Redovisning av inkomna e-petitioner t o m april 2014.
(2014/KS0271 101-1)

(Bil)

Granskning av äldreomsorg.
(2013/KS0659 007-3)

(Bil)

Bestämmelser om ersättningar till kommunens
förtroendevalda 2015-2018.
(2014/KS0432 024-1)

(Bil)

Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande t o m
november månad 2013 avgivna motioner.
(2014/KS0076 101-1)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)
b)

Dygnet-runt-förskola.
(2014/KS0374 710-3)

(Bil)

Kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper; skrivelse angående Sjöhagenskolan.
(2014/KS0447 610-3)

(Bil)

(Förslag: a-b till handlingarna)
KU

KU

KU
KU

2

3

4
5

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt
SoL och LSS t.o.m. den 31 mars 2014.
(2014/KS0273 739-3)

(Bil)

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

(Bil)

Kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper.
(2014/KS0447 610-3)

(Bil)

Remiss – Överenskommelse mellan social ekonomi och Västra
Götalandsregionen.
(2014/KS0255 701-1)
(Bil)
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M
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M

M
M
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1

2
3

4
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6
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1

Försäljning av ca 4 000 m2 av Viared 5:1, Vevgatan.
(2014/KS0366 253-2)

(Bil)

Försäljning av del av fastigheten Innerstaden 1:2.
(2014/KS0114 253-2)

(Bil)

Västerlånggatan, ombyggnad av gatan delen Sandwalls platsVästerbrogatan: Avtal om medfinansiering för centrumuppRustning.
(2014/KS0420 311-2)

(Bil)

Exploateringsavtal beträffande Kantanen 1.
(2014/KS0450 251-2)

(Bil)

Försäljning av del av Vattnet 1, Tomt 6.
(2014/KS0428 253-2)

(Bil)

Försäljning av del av Vattnet 1, Tomt 4.
(2014/KS0426 253-2)

(Bil)

Försäljning av 15 000 m2 av Viared 5:1, Ryssnäsgatan .
(2014/KS0426 253-2)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)
b)

c)

d)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2014-04-30.
(2013/KS0008 049-1)

(Bil)

Stadsrevisionen, granskning av Borås Stads
årsredovisning 2013.
(2014/KS0357 007-1)

(Bil)

Kommunforskning i Västsverige, kallelse
till årsmöte.
(2014/KS0370 106-1)

(Bil)

Stadsdelsnämnden Öster, synpunkt på
Trandaredskolans lokaler.
(2014/KS0394 291-2)

(Bil)

(Förslag: a–d till handlingarna)

FÖREDRAGNINGSLISTA

5 (7)

2014-05-26

E
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Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Likviditetsfrågor – upptagande av lån
(5 maj 2014, Ärende 05-06/2014)
För finansiering av internbankens utlåning till de kommunala
bolagen omsätter Borås Stad den 6 maj 2014 ett befintligt lån på
300 mnkr, samt upptar den 9 maj 2014 ett nytt lån på 300
mnkr.
(2014/KS0044 045-1)

b)

Avskrivning av fordringar intill ett belopp av ett halvt
basbelopp i varje särskilt ärende
(27 april 2014, Ärende 01/2014)
Fordringar om en sammanlagd summa av 962 323,43 kronor,
alla under ett halvt basbelopp per gäldenär, har avskrivits i
enlighet med delegation.
(2014/KS0050 108–1)

Förslag: a-b till handlingarna)
E
E

E

3
4

5

Avskrivning av fordringar över ett halvt basbelopp
(2014/KS00049 108-1)

(Bil)

Yttrande över promemorian ”Riksinternatskolor”,
U2014/2011/GV.
(2014/KS0279 610-3)

(Bil)

Anslagsframställan för nybyggnation av SoL-boende,
Solosången 5.
(2013/KS0675 293-2)

(Bil)

E

6

Borås kommuns Parkerings AB, begäran om att få uppföra ett
parkeringsdäck på Kungsbrons parkeringsområde
(2014/KS0113 315-1)
(Bil)

E

7

Projektering av ombyggnad av mottagningskök på Frufällegården.
(2014/KS0316 287-2)

E

8

(Bil)

Kommungemensam träffpunkt – föreningshus – anhörigcentral –
frivilligcentral.
(2011/KS0458 293-3)
(Bil)

FÖREDRAGNINGSLISTA

6 (7)

2014-05-26

SP

1

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegationsbeslut för Strandskyddsdispens
(Beslut att bevilja strandskyddsdispenser i ärende:
2014/KS0170 407, 2014/KS0126 407, 2013/KS0804
407, 2013/KS0751 407 samt 2013/KS0742 407 under
perioden 20131125-20140213)
(2014/KS0170 407-2 m.fl.)

(Förslag: a till handlingarna)
SP
SP

SP
SP

2
3

4
5

Uppdrag om detaljplan för del av Hässleholmen, Stången 8.
(2014/KS0311 214-2)

(Bil)

Yttrande över planbesked för ändring av detaljplan för del
av Hulta, Brakteaten 2 och 5.
(2014/KS0275 214-2)

(Bil)

Samrådsyttrande på detaljplan för Norrmalm 1:1, Sagavallen.
(2013/KS0635 214-2)

(Bil)

Yttrande över planbesked för ändring av detaljplan för del
av Sandared, Sandared 1:24.
(2014/KS0149 214-2)

(Bil)

SP

6

Yttrande över planbesked för del av Bergsbo, Tusenskönan 19.
(2014/KS0158 214-2)
(Bil)

SP

7

Granskningsyttrande över detaljplan för del av Trandared,
Guldhornet 1 (Kransmossens förskola).
(2010/KS0262 214-2)

(Bil)

Yttrande över planbesked för ändring av detaljplan för
del av Centrum, Pandora 5.
(2014/KS0276 214-2)

(Bil)

Politisk representation i styrgruppen för Göteborgs, Borås,
Jönköpings och Linköpings kommuners gemensamma
projektorganisation för Götalandsbanan.
(2014/KS0303 532-1)

(Bil)

SP

SP

8

9
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SP

SP

10

11

Granskningsyttrande över detaljplan för del av Centrum,
Pallas 1 m.fl.
(2009/KS0622 214-2)

(Bil)

Granskningsyttrande över fördjupad översiktsplan,
Torpa/Hofsnäsområdet, Tranemo kommun.
(2013/KS0163 212-2)

(Bil)

Kc1a

BESLUTSFÖRSLAG

Redovisning av inkomna e-petitioner t o m april 2014
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Redovisningen läggs till handlingarna.

2014-05-05
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-05-05
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0271 101
Programområde: 1
Handläggare: Bertil Ekwall, Göran Björklund, tfn 35 72 66, 35 83 00
Datum/avdelningschef: 2014-04-28/GB

Sida
1(1)
2014-05-26

Dnr
2014/KS0271 101

Göran Björklund

Kommunfullmäktige

Redovisning av inkomna e-petitioner t o m april 2014
Kommunfullmäktige har den 25 februari 2010 beslutat införa e-peitioner i Borås Stad.
Fullmäktige har också vid samma tillfälle uttalat sin vilja att få regelbunden information om de
petitioner som lämnas.
Kommunstyrelsen överlämnar härmed en sammanställning över inlämnade e-petitioner till
och med april månad 2014.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Redovisningen läggs till handlingarna
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson

Göran Björklund

E-petition

Ekologiska bananer till barnen

Mer motion och motorik i skolan för hälsa och
lärande

Elljusspår vid Kype nåbart från Sjöbo

Vandringsledsmarkeringar från Borås camping

Återvinningstation

Ny basketarena

Björkhemsgatan

Belysning av lekplatser på Sjöbo

Återvinning för hjälporganisationer

Borås nästa i Sverige med ekologisk mat till
skolorna/äldrevården?

Inkom

2013-09-06

2013-12-02

2013-12-05

2013-12-05

2013-12-11

2014-01-16

2014-01-17

2014-01-23

2014-02-21

2014-02-22

Anna Sevo

Yvonne
Gunneriusson

Linda Ikatti

Sonny Andersson

Fredrik Zetterlund

Sören Björklund

Andreas
Andersson

Andreas
Andersson

Hedvig Kjellin

Matilda Chocron

Initiativtagare

Stadsdelsnämnden
Väster

Borås Energi och Miljö
AB

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden

Fritids- och
folkhälsonämnden

Borås Energi och Miljö
AB

Tekniska nämnden

Fritids- och
folkhälsonämnden

Stadsdelsnämnden Norr

Tekniska nämnden

Ansvarig nämnd

2014-04-30

2014-03-31

2014-04-30

2014-02-28

2014-07-31

2014-01-24

2014-03-03

2014-03-03

2014-03-31

2013-11-30

Slutdatum

Redovisning från Stadskansliet av inkomna E-petitioner t o m april 2014

108 Samlar
underskrifter

9 Avslutad

5 Samlar
underskrifter

1 Avslutad

28 Samlar
underskrifter

4 Avslutad

0 Avslutad

2 Avslutad

118 Avslutad

27 Avslutad

Signaturer Status

Delvis genomförd

Genomförd

Åtgärd

Stoppa införandet av trådlös teknik på skolor
och förskolor i Borås och använd istället
trådbunden Internet - och telefonuppkoppling

Matskog

2014-02-24

2014-02-24

Anna Sevo

Elin Arvidsson

Initiativtagare

Tekniska nämnden

Kommunstyrelsen

Ansvarig nämnd

2014-05-30

2014-04-30

Slutdatum

11 Samlar
underskrifter

39 Samlar
underskrifter

Signaturer Status

Anm. Om det inte finns någon notering i rutan ”Åtgärd” för avslutad e-petition saknas uppgift om beslut från ansvarig nämnd/bolag

E-petition

Inkom

Redovisning från Stadskansliet av inkomna E-petitioner t o m april 2014
Åtgärd

Kc2

BESLUTSFÖRSLAG

Granskning av äldreomsorg
Stadsrevisionen har granskat styrning, ledning och uppföljning av kvalitet och kostnader inom vårdoch omsorgsboenden samt hemtjänsten för att bedöma om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt,
och ekonomiskt tillfredsställande sätt. De slutsatser och frågeställningar som stadsrevisionen lyfter fram
gäller bland annat organisation och ansvar, likställighet, uppföljning av kvalitet och mål, likställighet
samt skillnader i ekonomi och produktivitet.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:

Upprättad skrivelse översänds till Stadsrevisionen.
Stadskansliet får i uppdrag att i dialog med stadsdelsnämnderna titta över vilket ansvar och mandat som ligger
inom ramen för de kommungemensamma uppgifterna.
Stadskansliet får i uppdrag att initiera ett arbete för att säkerställa att den ekonomiska redovisningen sker på ett
likvärdigt sätt hos alla stadsdelsförvaltningar, så att jämförande analyser blir möjliga och korrekta summeringar till den
kommuntotala blir säker
140505
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-05-14
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0659 007
Handläggare: Ewa Luvö, tfn 35 30 40
Datum/avdelningschef: 20140505/Svante Stomberg

Programområde: 3

Sida
1(4)

PM
Datum
2014-05-26

Stadskansliet
Ewa Luvö

Dnr
2013/KS0659 007

Granskning av äldreomsorg
Stadsrevisionen har granskat styrning, ledning och uppföljning av kvalitet och
kostnader inom vård- och omsorgsboenden samt hemtjänsten för att bedöma om
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt, och ekonomiskt tillfredsställande sätt.
De slutsatser och frågeställningar som stadsrevisionen lyfter fram gäller bland annat
organisation och ansvar, likställighet, uppföljning av kvalitet och mål, likställighet
samt skillnader i ekonomi och produktivitet.
Kommunstyrelsen noterar att det inom flera områden finns behov av ett både
utvecklings- och ett samordningsarbete. Vissa delar kan och bör göras på
förvaltnings- och verksamhetsnivå, medan det inom andra områden krävs politiska
beslut.
Organisation och ansvar
Kommunstyrelsen håller med om att det är viktigt med tydlighet för ledning och
styrning av verksamheten, särskilt när det gäller det kommunövergripande
perspektivet och därför kommer Kommunstyrelsen i dialog med stadsdelsnämnderna
titta över vilket ansvar men också mandat som ligger inom ramen för de
kommungemensamma uppgifterna.
I rapporten framhålls att Stadskansliets avdelning ”Kvalitet och utveckling” formellt
ansvarar för att socialtjänstlagens och hälso- och sjukvårdslagens intentioner ska
uppfyllas, och att det saknas analyser om kvaliteten på verksamhetsnivå,
stadsdelsnämndsnivå och ur ett kommunövergripande likvärdighetsperspektiv.
I kommunallagen (KomL) 6 kap 1-3 §§ anges bland annat att kommunstyrelsen ska
-

leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha
uppsikt över övriga nämnders verksamhet

-

uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och
ekonomiska ställning

-

styrelsen får från övriga nämnder, beredningar och anställda i kommunen eller
begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen skall
kunna fullgöra sina uppgifter.

Stadsrevisionen skriver i sin rapport från mars 2013;”Kommunstyrelsens
uppsiktsplikt” att Kommunstyrelsen ska ”upprätta styr- och ledningssystem och ge
ramar för planering, budgetprocess och uppföljning, men inte ha ansvar för all
styrning”. Detta klargörs också i Kommunstyrelsens reglemente där det fram går att
den ska

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00
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-

med uppmärksamhet följa socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål
kan uppfyllas

-

med uppmärksamhet följa den kommunala hälso- och sjukvården och verka för
en god kommunal hälso och sjukvård.

Det formella ansvaret för äldreomsorgen i Borås Stad har Kommunfullmäktige
delegerat, enligt reglementet, till respektive stadsdelsnämnd genom att nämnderna har
till huvuduppgift att inom sitt geografiska område ansvara för:
-

kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om
socialnämnd

-

ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården

-

kommunens uppgifter inom hemsjukvården

Uppföljning av kvalitet och mål
Stadskansliets avdelning ”Kvalitet och utveckling” ansvarar och samordnar de
kommunövergripande undersökningar som görs enligt ”Modeller att följa upp kvalitet
i Borås Stad”1. För äldreomsorgen innebär detta brukarundersökningar, Kommunens
Kvalitet i Korthet och Öppna jämförelser. Utifrån resultaten från
brukarundersökningarna följer varje nämnd upp föregående mätnings
förbättringsåtgärder samt analyserar vilken påverkan åtgärderna haft på resultatet.
Nämnderna identifierar såväl styrkor som förbättringsområden och åtgärder som
rapporteras åter till Kommunstyrelsen. För Kommunens Kvalitet i Korthet beslutar
Kommunstyrelsen om vilka indikatorer som nämnderna ska följa upp. Under 2014
görs uppföljning av kvalitet inom kommunens vård- och omsorgsboende.
Resultatet av Öppna Jämförelser delges berörda förvaltningschefer som ansvarar för
att resultatet kommuniceras och används i den egna organisationen.
På detta sätt så görs analyserna på den enhets-, områdes, och stadsdelsnämndsnivå
som krävs för att ge underlag för förbättringar. Dessa kan sedan ge ytterligare
underlag för att Kommunfullmäktige ska kunna ge särskilda uppdrag i t ex budget.
När det gäller uppföljningsbara mål så har målstyrningen ändrats från och med
budget 2014 och utgår från de strategiska målområdena i visionen Borås 2025. Dessa
har också kompletterats med ytterligare ett ”stödområde” – ekonomi och egen
organisation – just för att skilja på det som mera får ses som medel för att nå
visionen. Det finns i målområdet ”Människor möts i Borås” två indikatorer för
äldreomsorgen och dessa är:
-

personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde)

-

Andel personer i äldreboende med aktuell genomförande plan, ej äldre än sex
månader

Utöver dessa indikatorer har Stadsdelsnämnden Öster under 2014 två särskilda
uppdrag; att ta fram rutiner för att kvalitetssäkra den sociala dokumentationen samt
ett kompletterande utredningsuppdrag kring verksamheter med träffpunkter för äldre.

1

Fastställt av Kommunstyrelsen 14 november 2011
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Kommunstyrelsen anser att de analyser som görs av respektive nämnd utifrån,
brukarundersökningar, öppna jämförelser nationella andra kvalitetsregister ska ses
som ett underlag för alla nivåer att förbättra verksamheten. Denna information ska
därför ses som ”följetal” för verksamheten och nämnderna och kan vara olika viktiga
att arbeta med beroende på resultaten och att man kommit olika långt eller ha olika
problematik.
När det gäller indikatorerna, fastställda av Kommunfullmäktige, ska dessa ses som
”styrtal” och är därmed prioriterade för alla stadsdelsnämnderna. Utöver detta har
varje nämnd ansvaret för att följa och utveckla verksamheten utifrån vad som
fastställs i reglementet: ”Stadsdelsnämnden skall inom sitt område till se att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har
bestämt samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.”
När det gäller likställighet så har Kommunfullmäktige fastställt ”Riktlinjer för
hemtjänst”. Dessa tillsammans med gemensamma rutiner gör att förutsättningarna för
mer likartade bedömningar ökar. Stadsdelsnämnden Öster kommer att redovisas detta
i samband med årsredovisningen för 2014.
Ett arbete med att revidera äldreomsorgsplanen pågår, arbetet planeras vara slutfört
under 2014. Stadsdelsnämnd Öster ansvarar för revideringen.
Ekonomi, produktivitet och kvalitet
Kommunstyrelsen delar Stadsrevisionens syn på behovet av en djupare analys av
kostnader, effektivitet och produktivitet och att det är viktigt att hitta förklaringar till
skillnaderna i redovisningen, och vilka av dessa skillnader som är viktiga att hitta
gemensamma rutiner för. Det är också viktigt att hitta orsakerna till att effektivitet
och kvaliteten varierar, inte minst för att kunna sprida goda exempel och att lära av de
som lyckats.
Under 2012 och 2013 har det genomförts förvaltningsövergripande
förbättringsprojekt enligt Six Sigma-metodiken. Projekten har drivits av fyra
förbättringsledare som varit projektanställda på Stadskansliet under perioden. De
projekt som rör äldreomsorgen har fokuserat på hemtjänsten:
Tid efter behov – Kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor
Kringtid – Smartare planering ger mer tid för brukaren
Alla projekten har haft styrgrupper från berörda verksamheter och är idag
överlämnade till processägare och linjeorganisationen.
Kommunstyrelsen anser att det varit framgångsrikt att kunna samla resurser kring det
som är gemensamma problem och förbättringsområden, oavsett förvaltning och att
det, enligt projektrapporterna fått mätbara resultat. Det är därför av största vikt att de
nya arbetssätten – processerna – fortsätter. Detta kräver i sin tur att uppföljning sker
regelbundet och att resultaten efterfrågas av ansvariga chefer.
Berörda nämnder ska senast 31 augusti informera Kommunstyrelsen om hur
resultatet av dessa projekt har använts, vilka åtgärder som vidtagits och vilka resultat
som uppnåtts efter att projekten avslutats.
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Kommunstyrelsen föreslås besluta

Upprättad skrivelse översänds till Stadsrevisionen.
Stadskansliet får i uppdrag att i dialog med stadsdelsnämnderna titta över vilket ansvar och
mandat som ligger inom ramen för de kommungemensamma uppgifterna.
Stadskansliet får i uppdrag att initiera ett arbete för att säkerställa att den ekonomiska
redovisningen sker på ett likvärdigt sätt hos alla stadsdelsförvaltningar, så att jämförande analyser
blir möjliga och korrekta summeringar till den kommuntotala blir säker.

KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Kommunalråd
Svante Stomberg
Kommunchef

2013-10-21
Anna Sandström
Katrin Söderlind
Lars Magnusson

Granskning av Äldreomsorg
Styrning, ledning och uppföljning
av kvalitet och kostnader
Vård- och omsorgsboenden samt hemtjänsten
Borås Stad

Borås Stads Revisionskontor
Besöksadress: Sturegatan 42
Postadress:
Borås Stad, Revisionskontoret, 501 80 Borås
http://www.boras.se/revisionskontoret
Hemsida:

Telefonnummer: 033-35 71 54
Faxnummer:
033-35 71 57
E-post: revisionskontoret@boras.se

2013-10-21
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1. Bakgrund
Äldreomsorg avser åtgärder med syfte att bistå äldre människor med den hjälp de behöver för att
klara av sin vardag. Insatserna är ungefärligt fördelade med 80 % som styrs av socialtjänstlagen
och ca 20 % som styrs från hälso- och sjukvårdslagen. I en analys av äldreomsorgens kostnader
och kvalitet hämtade från Kommun- och Landstingsdatabasen Kolada, Nöjd-Kund-Index och
Äldreguiden (Socialstyrelsen), samt ”Vad kostar verksamheten i din kommun?”, utgiven av SKL
(Sveriges Kommuner och Landsting), framgick att äldreomsorgen år 2011 hade relativt höga
kostnader jämfört med andra kommuner av samma storlek som Borås. I nöjd-kund-mätningen
identifierades också förbättringsområden i verksamheten.

1.1 Syfte, frågeställningar och avgränsning
Syftet med projektet är att granska styrning, ledning och uppföljning av äldreomsorgsverksamheten för att bedöma om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt. Granskningen är avgränsad till verksamhet som bedrivs i egen regi, kommunalt, inte privat.
Granskningsfrågorna sammanfattas nedan:
• Finns riktlinjer, rutiner och uppföljning för verksamheten äldreomsorg i Borås Stad?
• Hur är ansvaret för verksamheten äldreomsorg organiserat i Borås Stad?
• Har uppföljningsbara mål utifrån SoL och HSL fastställts?
• Har staden ett kvalitetsledningssystem för äldreomsorgen som är i samklang med lagstiftningen?
• Vilken uppföljning av verksamheten görs och vad visar uppföljningen?
• Hur ser ekonomi, produktivitet och kvalitet ut för kommunens särskilda boenden och
hemtjänstgrupper?
• Finns det något samband mellan kostnader och kvalitet eller mellan olika kvalitetsindikatorer? Exempelvis om enheter med höga kostnader har högre kvalitet?

1.2 Revisionskriterier
Revisionskriterierna för denna granskning är kommunallagen, hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen samt föreskrifter i socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9 ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SoL, LVU, LVM och LSS” och ”Socialstyrelsens allmänna råd om ”Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre SOSFS 2012:3 ”

1.3 Ansvarig nämnd/styrelse
Stadsdelsnämnderna i Borås stad samt Kommunstyrelsen är ansvariga.

1.4 Metoder
Metoderna för granskningen är dokumentinsamling, sammanställning av statistik samt insamling
av kostnads- och kvalitetsnyckeltal. Därutöver har intervjuer genomförts med ansvariga för
Kommungemensam äldreomsorg inklusive MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska), MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering), områdescheferna i alla stadsdelarna, Kvalitet och utvecklings
ansvariga för äldreomsorg på Stadskansliet, ansvarig tjänsteman för TÖS (Tillsynsansvarig Över
Social omsorg).
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1.5 Projektorganisation
Ansvarig för projektet är Anna Sandström. Projektmedarbetare är Katrin Söderlind och Lars
Magnusson. Projektet sker under handledning av FoU Sjuhärad Välfärd Utvärderingsverkstaden.
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2 Nationella styrdokument
2.1 Lagar och riktlinjer
2.1.1 Socialtjänstlagen (SoL)
Socialtjänstlagen (2001:453) är en ramlag som anger riktningen för bl a äldreomsorgen. Socialtjänstens omsorg för äldre personer skall inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och
känna välbefinnande. Verksamheten skall också vara uppbyggd så att äldre skall få möjlighet att
leva och bo under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med
andra (5 kap 4 §). En av de viktigaste principerna i SoL är att verksamheten skall präglas av en
helhetssyn på individen och dennes behov där sociala, fysiska, medicinska, psykiska och existentiella behov skall beaktas. Personal inom äldreomsorg skall medverka till att den verksamhet som
bedrivs och de insatser som genomförs är av god kvalitet (14 kap § 2). Om kännedom finns om
missförhållanden i omsorgen av de äldre, skall detta anmälas till ansvarig nämnd (Lex Sarah). Nuvarande lagstiftning är 14 kap. 3 § 1-7. Vid påtagliga risker för allvarliga missförhållanden och
allvarliga missförhållanden skall detta anmälas av ansvarig nämnd till Institutionen för vård och
omsorg (IVO).

2.1.2 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
I hälso- och sjukvårdslagen (1982: 763) anges att varje kommun skall erbjuda god hälso- och
sjukvård för äldre, som bor i särskilda boendeformer för service och omvårdnad. Detta gäller
även i samband med hemtjänst, dagverksamhet eller liknande socialtjänst (18 §). Hälso- och sjukvårdslagen föreskriver vidare att ledningen av hälso- och sjukvård skall vara organiserad så att den
främjar kostnadseffektivitet och tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet i vården (§ 28).
Kvaliteten av verksamheten som omfattas av hälso- och sjukvård skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras (31§).

2.1.3 Patientsäkerhetslagen
Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659) skall hälso- och sjukvårdspersonalen
rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en
vårdskada till vårdgivaren (6 kap. 4 §). Vårdgivaren har en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada (Lex Maria). Vårdgivaren
skall i sin tur anmäla händelser, som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada, till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som säkerställer att vårdgivaren har utrett ärendet i nödvändig omfattning och att vårdgivaren har vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå
hög patientsäkerhet.

2.1.4 Socialstyrelsens allmänna råd om ”Värdegrunden i socialtjänstens
omsorg om äldre SOSFS 2012:3”
De allmänna råden syftar till att ge rekommendationer och stöd för tillämpningen av bestämmelsen i socialtjänstlagen att äldre skall få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Begreppet
värdigt liv bryts ned i områdena ”insatser med god kvalitet”, ”privatliv” och ”integritet”, ”självbestämmande”, ”delaktighet och individanpassning” och ”gott bemötande”. Begreppet välbefinnande bryts ned i områdena ”trygghet” och ”meningsfull tillvaro”.
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2.1.5 Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9 ” Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SoL, LVU, LVM och LSS”
De nya föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:9) innebär att hälso- och sjukvårdens och
socialtjänstens ledningssystem utgår från samma grundläggande tankesätt och gemensamma systematik. Kvalitetsbegreppet innebär att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för
verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd
och service till vissa funktionshindrade samt beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter (2 kap 1 §).
Enligt föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete skall vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS identifiera, beskriva och fastställa de processer i verksamheten som behövs för att säkra verksamhetens
kvalitet (2 §). Verksamheten skall i varje process enligt 2 § (3 §) identifiera de aktiviteter som ingår, och bestämma aktiviteternas inbördes ordning.
För att säkerställa att ledningssystemet är ändamålsenligt uppbyggt för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten krävs ett fortlöpande systematiskt förbättringsarbete. I förbättringsarbetet läggs vikt vid förebyggande åtgärder som riskanalyser för att
kunna förhindra att vårdskador, missförhållanden och andra avvikelser inträffar. Därutöver skall
inkomna rapporter, klagomål och synpunkter tas emot, utredas, sammanställas och analyseras för
att säkerställa kvaliteten. Förbättringsarbetet skall innebära att organisationen lär av sina misstag.
För varje aktivitet skall vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS
vidare utarbeta och fastställa de rutiner som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Rutinerna skall dels beskriva ett bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet skall utföras och dels ange
hur ansvaret för utförandet är fördelat i verksamheten (4 §).
Verksamheten skall vidare utöva egenkontroll genom att systematiskt följa upp och utvärdera den
egna verksamhetens resultat. Det skall genom processerna och rutinerna även säkerställas att
samverkan möjliggörs med andra verksamheter inom socialtjänsten eller enligt LSS och med
vårdgivare, myndigheter, föreningar och andra organisationer. (4 kap 5 §).
Verksamheten skall vidare säkerställa att verksamhetens personal arbetar i enlighet med processerna och rutinerna som ingår i ledningssystemet. Årligen skall arbetet enligt föreskriften och de
allmänna råden om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, redovisas i en patientsäkerhetsberättelse och i en sammanhållen kvalitetsberättelse för verksamheten som bedrivs enligt
hälso- och sjukvårdslagen och enligt socialtjänstlagen i äldreomsorgen (7 kap 1 §).

2.2 Nationella överenskommelser och jämförelseprojekt
2.2.1 Jämförelsetjänst, SKL
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Finansdepartementet och Rådet för främjande av
kommunala analyser (RKA) drev under åren 2007-2010 ett nationellt jämförelseprojekt av kostnader och kvalitet i lokala nätverk. Ett av huvudsyftena var att utveckla kvalitetsmått som skulle
kunna användas i det lokala förbättringsarbetet.
2.2.2 Överenskommelse mest sjuka äldre
Regeringen och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har tagit fram överenskommelsen
"Mest sjuka äldre". Syftet med överenskommelsen är att stärka och intensifiera samverkan mellan
kommuner och landsting för en mer sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. I
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överenskommelsen 2012 till och med 2014 ges ett resultatbaserat stöd till de kommuner och
landsting som använder sig av de nationella kvalitetsregistren inom områdena:
•
•
•

Preventiv vård – Senior alert (förebygga risker och ohälsa)
God demensvård - SweDem och BPSD- registret
God palliativ vård - Svenska Palliativregistret

2.2.3 Äldreguiden
Äldreguiden är Socialstyrelsens jämförelsetjänst för äldreboenden och hemtjänst, där kvalitetskriterier som antal personal, aktiviteter och de äldres omdömen registreras. Huvuddelen av uppgifterna i Äldreguiden är hämtade från enkäter som har besvarats av personal i verksamheterna.
Enkätutskick och insamling av svaren administrerades av Socialstyrelsen.
Personal i äldreomsorgen har besvarat enkäterna. Därefter har Socialstyrelsen och uppgiftslämnarna tillsammans gjort en omfattande kontroll av uppgifterna i Äldreguiden. På Socialstyrelsens
hemsida kan man jämföra olika boenden i en kommun.1

1

http://www.socialstyrelsen.se/jamfor/aldreguiden/
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3 Resultat för äldreomsorgsverksamheten i Borås Stad
3.1 Styrning och uppföljning av äldreomsorgsverksamheten i Borås
Stad
3.1.1 Ansvaret för uppföljning och kvalitetsarbetet i Borås Stad
Ansvaret för uppföljningen av äldreomsorgen är formellt uppdelat mellan Stadsdelsnämnderna
och Kommunstyrelsen. Stadsdelsnämnd Öster ansvarar för att samordna uppföljning och utvärdering av äldreomsorgen i Borås Stad samt för att initiera utvecklingsinsatser i syfte att öka måluppfyllelse och likvärdighet i stadens äldreomsorgsverksamhet.
Stadsdelsnämnd Öster ansvarar också för de kommunövergripande funktionerna MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska), MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering) och TÖS (tillsynsansvarig över social omsorg).
• MAS och MAR har det övergripande ansvaret för att kommunens sjukvård bedrivs på ett
sätt som uppfyller de lagmässiga krav som ställs på sjukvården.
• TÖS ansvarar för att följa upp och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet utifrån lagar
inom äldreomsorgen, samt att utöva tillsyn för verksamhet, fel och brister, Lex Sarah och
social dokumentation.
Funktionerna MAS/MAR och TÖS arbetar nämndöverskridande och är direkt underställda
stadsdelsnämnd Öster. Stadsdelsnämnd Öster saknar budget för kommungemensamma satsningar, vilket medför att stadsdelnämndernas delaktighet i utvecklingsprojekt är en budgetfråga som
respektive stadsdelsnämnd beslutar om. Detta leder till ställningstaganden för utvecklingsenheten
att exempelvis inte samtliga stadsdelar deltar i ett utvecklingsprojekt.
Stadskansliets avdelning Kvalitet och utveckling ansvarar för att mål enligt socialtjänstlagen kan
uppfyllas och för att med uppmärksamhet följa den kommunala hälso- och sjukvården och för att
verka för en god kommunal hälso- och sjukvård. Enligt intervju är rollfördelningen i praktiken
otydlig mellan stadsdelsnämnd Öster och stadskansliet, när det gäller mandat och ansvar, vilket
ofta leder till en diskussion om var frågor skall hanteras och ärenden skall handläggas.
3.1.2 Äldreomsorgens mål
I Kommunfullmäktiges - och i respektive stadsdelsnämnds budget för 2013 ställs följande verksamhets- och kvalitetsmål upp:
• Andelen personal med minst undersköterskeutbildning eller motsvarande bedömd kompetens, skall uppgå till 90 %
• Antalet olika omvårdnadspersonal som besöker en hemtjänsttagare med två eller fler
hemtjänstinsatser varje dag under en 14-dagarsperiod, skall uppgå till högst 13 personer.
Verksamhetens grundläggande mål beskrivs under avsnittet ”Verksamhetens uppdrag” som att
”äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en
aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra”.
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Kommunfullmäktige har också gett stadsdelsnämnderna följande uppdrag enligt budget:
Uppdrag
Rutiner skall finnas för att säkerställa att beslutade insatser inom hemtjänst och hemsjukvård blir utförda.
Rutiner skall finnas för att följa upp kvaliteten inom hemtjänst och hemsjukvård.
Säkerställa att vårdtagarna erbjuds förenklad biståndsbedömning.
Se till att erforderlig kompetens finns för att uppfylla kommunens skyldigheter inom hemtjänst, hemsjukvård, habilitering och rehabilitering.
Den som är 90 år eller äldre och som känner oro eller ångest skall själv få avgöra om den vill flytta till ett
vård- och omsorgsboende.
Varje stadsdelsnämnd skall göra en årlig uppföljning av det sociala innehållet i verksamheten i de särskilda boendena. Stadsdelsnämnd Öster skall samordna redovisningen.
Verksamheten med träffpunkter för äldre bör utvecklas ytterligare.
Möjlighet skall ges pensionärer att i närheten av sina bostäder äta näringsriktig kost i en trivsam miljö.

Stadsdelsnämnd Öster ställer också upp egna mål i nämndbudgeten (2013) enligt följande:
• Minska skillnaden mellan beställd tid - utförd tid.
• Brukarna skall ges ett respektfullt och värdigt bemötande.
• All personal skall ha god kunskap kring palliativ vård och omsorg.
• Brukarna skall få en snabb bedömning/utredning och kontinuerlig uppföljning av sina
behov för att ha möjlighet att bo kvar i sitt eget boende eller erbjudas annat lämpligt boende med hjälpinsatser.
• All personal skall ha god kunskap kring vård och omsorg om personer med demenssjukdom.
3.1.3 Planer och riktlinjer
Äldreomsorgsplan

En äldreomsorgsplan antogs av Kommunfullmäktige år 2002. Äldreomsorgsplanen som finns på
Borås Stads hemsida, innehåller ett antal mål som verksamheterna skall uppnå. Kvalitetsredovisning skall enligt planen ske av respektive (dåvarande) kommundelsnämnd och planen skall kontinuerligt revideras. Enligt planen ansvarar Kommunstyrelsen för uppföljningen av planen, vilket
sker genom kommundelsnämndernas kvalitetsredovisningar. Den senaste uppföljningen avsåg
verksamhetsåret 2008 och genomfördes år 2009. Enligt intervjuer med ansvariga tjänstemän förklarades planen vara vilande av ansvariga beslutsfattare. Ett sådant beslutsunderlag finns inte tillgängligt. Enligt intervju har ärendet om en ny äldreomsorgsplan initierats av stadskansliet tillsammans med utvecklingsenheten i stadsdelsnämnd Öster.
Kvalitetspolicy

Kommunfullmäktige antog 2010-02-25 en kvalitetspolicy för Borås Stad. Dokumentet gäller till
och med 2013. I dokumentet anges bland annat följande:
”Borås Stad ska utvecklas och erbjuda service och tjänster efter medborgarnas behov. Den som
har kontakt med verksamheten ska få ett gott bemötande och känna sig delaktig i hur insatsen
eller tjänsten utformas.
Verksamheten ska drivas effektivt med god kvalitet och långsiktig resurshushållning. Resultaten
av verksamheten ska visas på ett tydligt sätt, och utvärdering ska ske för en ständig förbättring.”
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Värdegrundsarbete

Kommungemensam verksamhet i stadsdelsnämnd Öster leder ett arbete med att definiera en
gemensam värdegrund för äldreomsorgen i staden. Under 2011 och 2012 anordnades utbildning
om värdegrundsarbete utifrån Socialstyrelsens föreskrifter för områdeschefer, enhetschefer, biståndshandläggare och politiker. Utbildning av samtalsledare som skall arbeta med värdegrunden
i stadsdelarna har också genomförts. Ansvar för att fortsätta arbete med värdegrundsfrågor är
efter utbildningsprogrammet förlagt till stadsdelsnämnderna och sker utifrån lokala förutsättningar.
Socialstyrelsen har utlyst prestationsersättningar för de kommuner som arbetar med s. k värdighetsgarantier för äldreomsorgen. En kommunövergripande arbetsgrupp med uppdraget att ta
fram värdighetsgarantier, att informera medborgarna samt att införa de framtagna värdighetsgarantierna, inleddes under år 2012. Arbetet kommer att pågå tom år 2014.
Riktlinjer för äldreomsorg/hemtjänst

Kommungemensam verksamhet i stadsdelsnämnd Öster har tagit fram ett förslag till riktlinjer för
hemtjänsten i Borås Stad med syftet att skapa en rättsäker och likvärdig handläggning i Borås
Stad. Riktlinjerna kommer att behandlas av Kommunstyrelsen under hösten 2013.
Riktlinjer för äldreboenden

Riktlinjer för tilldelning av plats på ett äldreboende saknas i Borås Stad. Under ledning av utvecklingsenheten (Sdn Öster) pågår för närvarande arbete med att införa en modell för biståndsbedömning som heter ÄBIC - äldres behov i centrum. Modellen är utvecklad av Socialstyrelsen och
är ett verktyg för biståndshandläggarna för att tillgodose den enskildes behov av hjälp och stöd
enligt Socialtjänstlagen. Sedan år 2009 införde staden regler för s. k förenklad biståndsbedömning
för personer över 90 år, vilket innebär att en individ som känner oro eller ångest, själv kan avgöra
om behov finns för att flytta till ett äldreboende. Förslag finns från stadsdelsnämnd Öster, som
föreslår att Kommunstyrelsen tar bort bestämmelsen.
Medborgarkontrakt

Kommunfullmäktige har enligt stadens program för styr- och ledningssystem, beslutat om en
servicedeklaration i form av medborgarkontrakt, som tydliggör tjänsters innehåll, kvalitet och
kostnader, samt rättigheter och skyldigheter för den enskilde. Medborgarkontrakt för äldreomsorgen har tidigare funnits men dessa har avvecklats. Ett synpunktsformulär finns dock på Borås
Stads hemsida för verksamheten.
Överenskommelse mest sjuka äldre

Borås Stad har slutit avtal med samtliga kvalitetsregister inom satsningen; Palliativregistret, BPSD
(beteendemässiga och psykiska symptom vid demens) och Senior alert.
3.1.4 Riktlinjer och rutiner på enhetsnivå
Riktlinjer och rutiner enligt HSL

På MAS/MAR´s hemsida på internet och kommunens intranät finns rutiner för avvikelsehantering som gäller fallavvikelser, läkemedelshantering, informationsöverföring, dokumentation
och vårdplanering, brister i eller uteblivna hälso- och sjukvårdsinsatser och avvikelser som lett till
skador. Rutin för avvikelsehantering i vårdsamverkan med andra vårdgivare finns också.
Vidare finns på internet och intranät rutiner för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter, god
hygien, inkontinens, läkemedelshantering, rutiner för hälso- och sjukvårdsdokumentation och
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informationsöverföring samt rutiner för arbetsterapeut- och sjukvårdskontakt, vård vid livets slut
m.m.
Riktlinjer och rutiner enligt SoL

Utvecklingsenheten inom stadsdelsnämnd Öster har i enlighet med socialtjänstlagen tagit fram en
rutin för social dokumentation av verksamhet inom äldreomsorgen som är fastställd av äldreomsorgens verksamhetschefer i stadsdelarna. I socialtjänstlagen fastställs att dokumentation skall visa
ärendets åtgärder och de förhållanden som påverkar ärendet. Syftet med rutinen är att vara ett
arbetsredskap för personalen och göra beslutade insatser tydliga för den enskilde och att skapa
rättssäkerhet. De insatser som beviljas av ansvarig biståndshandläggare i dialog med den enskilde, resulterar i en genomförandeplan som styr de insatser som skall verkställas. Utföraren (enhetschefen på ett boende) ansvarar för den sociala dokumentationen och behörig personal dokumenterar insatser, avvikelser och händelser av betydelse aktiviteter. Den sociala dokumentationen administreras i systemet Magna Cura. Pärmar finns tillgängliga för behörig vård- och omsorgspersonal för att säkerställa att all information om individen samlas på ett ställe. Pärmarna
innehåller underlag för hälso- och sjukvårdsinsatser samt insatser utifrån Socialtjänstlagen och
följer för övrigt en fastställd innehållsförteckning. SOA (Socialt omsorgsansvarig och som är den
enskildes kontaktperson) ansvarar för uppföljning av beviljade insatser av biståndshandläggaren
vid förändring av behov hos den enskilde eller senast efter 6 månader. En revidering av rutinen
för social dokumentation pågår för närvarande tom år 2014.
3.1.5 Inrättande av kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011: 9 ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SoL, LVU, LVM och LSS”
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete för hälsooch sjukvård och socialtjänst, skall verksamhet som omfattas av lagstiftningen bedriva kvalitetsarbete i ett gemensamt kvalitetsledningssystem. Ett arbete med att ta fram ett förslag till plan för
kvalitetsledningssystem för äldreomsorg, funktionshinderverksamhet, individ- och familjeomsorg
och socialpsykiatri, leds av Stadsdelsnämnd Öster. Planen har remissbehandlats och finns tillgänglig för beslut i Kommunstyrelsen under 2013. Planen omfattar en beskrivning av ansvarsfördelning mellan nämnder och förvaltningsfunktioner, brukarnas och medarbetarnas delaktighet,
former för dokumentation och analys och planens utgångspunkter. I planen framhålls också att
kvalitetsarbetet riktar in sig på processer och rutiner i verksamheten. Dessa finns i nuläget samlade under ledningssystem för respektive SoL, HSL och LSS.
Nedan beskrivs planens intentioner när det gäller ansvarsfördelning för kvalitetsarbetet och arbetet med att ta fram processer och rutiner för att säkerställa kvaliteten i verksamheten.
Enligt stadsdelnämnd Östers remissförslag ”Plan för systematiskt kvalitetsarbete” skall ansvaret
för verksamhetens kvalitet fördelas enligt följande.
•
•
•

Nämnden beslutar om mål för verksamheten utifrån Borås Stads mål
Nämnden fastställer planen för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg
Förvaltningschefen har det yttersta ansvaret för kvalitetsarbetet. Varje chef ansvarar för
att planera och genomföra verksamheten, följa upp och analysera resultatet samt arbeta
med ständiga förbättringar. Alla medarbetare har ansvar för att nå målen.

Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR) (stadsdelsnämnd Öster) ansvarar tillsammans med områdeschef (verksamhetschef) i respektive stadsdelsnämnd för kvalitet och säkerhet i hälso- och sjukvård. Tillsynsansvarig över social omsorg
(TÖS) (stadsdelsnämnd Öster) i äldreomsorgen följer upp, utvecklar och återrapporterar kvali-
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tetsarbetet till verksamheten och respektive stadsdelsnämnd inom äldreomsorgens verksamhetsområde.
Ett arbete pågår under ledning av stadsdelsnämnd Öster för att ta fram kommungemensamma
rutiner som skall säkerställa att brukarna får en likvärdig kvalitet motsvarande områdets lagkrav.
En arbetsgrupp har bildats med företrädare från de förvaltningar som omfattas av Socialstyrelsens föreskrifter. Arbetsgruppen har kartlagt befintliga verksamhetsprocesser inom ramen för
respektive ledningssystem för socialtjänst och hälso- och sjukvård. Resultatet av kartläggningen är
att befintliga processer och rutiner är delvis olika, de är olika kända och efterlevnaden varierar.
Enligt SKL:s och regeringens överenskommelse om ”Mest sjuka äldre”:, prioriterar arbetsgruppen följande områden i Socialstyrelsens föreskrifter om kvalitetsledningssystem: riskanalys, klagomålshantering och egenkontroll. När det gäller rutinen om klagomålshantering, så avvaktar
arbetsgruppen den rutin som de s. k förbättringsledarna har fått i uppdrag att ta fram.
Diskussioner pågår under ledning av stadsdelsnämnd Öster om att inrätta kommungemensamma
rutiner för kvalitetsarbete som skall leda till en sammanhållen kvalitetsredovisning som skall vara
standardiserad. Enligt intervjuer ser kvalitetsarbetet i dagsläget olika ut i stadsdelarna. Och uppföljning/utvärdering av utvecklingsprojekt sker i separata redovisningar av olika funktioner.
3.1.6 Stadsdelsnämndernas kvalitetsuppföljning
Stadsdelsnämnderna behandlar per tertial och i årsredovisning en uppföljning av Kommunfullmäktiges mål och stadsdelsnämndernas eventuella egna mål. En uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden sker i årsredovisningen.
3.1.7 Kommungemensam (stadsdelsnämnd Öster) kvalitetsuppföljning
Avvikelser enligt Lex Sarah och Lex Maria

MAS/MAR ansvarar för att kommunens hälso- och sjukvård bedrivs i enlighet med hälso- och
sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen samt att missförhållanden anmäls, utreds och leder till
kvalitativa förbättringar (Lex Maria).
TÖS (tillsynsansvarig över social omsorg) ansvarar för att utöva tillsyn för verksamhet enligt socialtjänstlagen, att avvikelser rapporteras och sammanställs samt att rutinen för missförhållanden
följs och utreds enligt Lex Sarah. Tillsynen redovisas löpande till respektive verksamhet och genom årsredovisning till ansvarig stadsdelsnämnd. Missförhållanden, lex Sarah redovisas till
Kommunstyrelsen en gång per år.
Patient- och kvalitetssäkerhetsberättelse

MAS, MAR och TÖS har tillsammans med respektive områdeschef för vård- och omsorgsboende och ordinärt boende sammanställt en patient- och kvalitetssäkerhetsberättelse per stadsdelsnämnd som behandlas av respektive nämnd. Patient- och kvalitetssäkerhetsberättelsen innehåller
redogörelse för:
• Tillsyn i verksamheten av MAS/MAR/TÖS
• Tillämpning av kvalitetsregister
• Vårdinventering som syftar till att mäta vissa hälso- och sjukvårdsparametrar och följa utvecklingstendenser, spåra kvalitetsbrister och kartlägga utbildnings- och utvecklingsbehov
inom kommunal hälso- och sjukvård.
• Avvikelserutin som innefattar riskbedömning och händelseanalys som skall minska antalet
avvikelser och risk för upprepning.
• Fallprevention
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•
•
•
•
•
•
•
•

Läkemedelshantering
Dokumentation och informationsöverföring
Hälso- och sjukvårdsinsatser
Medicintekniska produkter
Hygien
Samverkan med andra vårdgivare
Genomgång av anmälningar och utredningar
Kvalitetsuppföljning avseende Socialtjänstlagens insatser för att tillförsäkra god vård och
omsorg.

Sociala innehållet

Utvecklingsenheten (stadsdelsnämnd Öster) sammanställer årligen en uppföljning av det s. k Sociala innehållet som innehåller nedan uppräknade kvalitetsindikatorer som är hämtade från SKL:s
nationella undersökningar; kommunens kvalitet i korthet och öppna jämförelser.
• Erbjuds de äldre personlig omvårdnad varje vecka?
• Har varje boende en egen nyckel till sitt rum/lägenhet?
• Serveras de boende kvälls/nattmål?
• Kan den äldre själv välja när man vill gå och lägga sig för nattvila?
• Kan den äldre själv välja tid för uppstigning på
• morgonen?
• Erbjuds varje boende dagligen möjlighet till egen tid utifrån sina önskemål?
• Erbjuder äldreboendet minst två organiserade och gemensamma aktiviteter per dag under
vardagar?
• Erbjuder enheten möjlighet till daglig utevistelse för den äldre som så önskar?
• Erbjuder enheten organiserade aktiviteter under helgen?
Sammanställningen redovisas i respektive stadsdel, i Kommunstyrelsen och i Kommunfullmäktige. Kvalitetsindikatorerna redovisas också i ovan nämnda jämförelsetjänst (se 2.3 Nationella
överenskommelser och jämförelseprojekt och 2.3.1 Jämförelsetjänst, SKL)
3.1.8 Nöjd Kund-index
Nöjd-kund-index är SCB: s kvalitetsmodell med skräddarsydda frågor till brukare och dess anhöriga. Varje undersöknings frågor (indikatorer) fastställs i samarbete med beställaren så att man
kan få en modell som är skräddarsydd för beställarens verksamhet. Modellen kan således karaktäriseras som en tom struktur uppbyggd kring en matematisk modell, vars variabelinnehåll konkretiseras i samarbete med beställaren. Ett undantag finns dock: de relativt standardiserade tre indikatorer (frågor) som ligger till grund för måttet på totalkvaliteten (dvs. på NKI). Dessa tre indikatorer utgörs av frågor om:
• hur nöjd man är med verksamheten i dess helhet
• hur väl verksamheten uppfyller ens förväntningar
• hur verksamheten är jämfört med en ideal sådan
Modellen lyckas vanligen förklara 60–80 procent av variationen mellan kunderna när det gäller
deras uppfattning om totalkvaliteten (NKI).
Undersökningen har genomförts år 2011 i Borås. Socialstyrelsen gör år 2013 en nationell totalundersökning och resultatet redovisas i november på så detaljerad nivå som statistiken medger.

12

Revisionsrapport
2013-10-21
3.1.9 Kostnad per brukare
En förutsättning för att kunna bedriva en effektiv verksamhet är att det finns kunskap om vad
som görs, till vilken kostnad och vilka resultat som uppnås. Under de senaste åren har det utvecklats flera metoder som knyter samman dessa tre dimensioner. Inom hälso- och sjukvårdsområdet
används alltmer Kostnad per patient (KPP) som är en metod att knyta kostnaderna till det enskilda vårdtillfället och därmed få kunskap om kostnaderna för olika slags patienter beroende på
diagnos, ålder etc. Inom den kommunala omsorgen om äldre och funktionshindrade har nyligen
ett motsvarande instrument utvecklats i form av Kostnad per brukare (KPB). Med hjälp av KPB
kan kommunen få en bild av kostnadernas fördelning, t.ex. hur stor andel av brukarna som svarar
för en viss andel av kostnaderna. KPB ger även stora möjligheter att jämföra kostnadsstrukturen i
den egna kommunen med andra kommuners.
Kostnad Per Brukare är en metod för att beräkna kommunens kostnader för olika insatser och
hur dessa insatser kan knytas till den enskilde brukaren. Genom att KPB bygger på avidentifierade individdata kan kostnaden för vård och service för olika typer av brukare sammanställas och
utgöra grunden för uppföljning ur olika perspektiv. Viktigt att beakta i analysen av uppgifterna
från KPB är att samtliga kostnader i en kommun ingår. Uppgifterna skall inte förväxlas med den
ersättning som ges till olika utförare, som ofta bestäms på andra grunder. Kostnaderna avser helår.
I Borås Stad har KPB utförts tre gånger, år 2008, 2009 och år 2011, av företaget Ensolution efter
en beställning av Stadskansliets ekonomistyrningsenhet. I rapporten benämns brukare som kostar
mer än 600 000 kr per år inom ordinärt eller särskilt boende som ytterfall. Ytterfallen är med
andra ord brukare som har ett mycket stort behov av omsorg och i bland behöver personal dygnet runt vilket blir kostnadsdrivande.
3.1.10 Kommunstyrelsens kvalitetsuppföljning
Stadskansliets avdelning kvalitet- och utveckling har lanserat en webb- baserad jämförelsetjänst
som syftar till att ge medborgarna ett verktyg för att välja omsorgstjänst. Tjänsten består av en
sammanställning av kvalitetsuppgifter från stadens egna uppgifter och från nationella undersökningar som Socialstyrelsens Äldreguide. Uppgifterna som ställs samman i jämförelsetjänsten är
personaltäthet, personalens utbildningsnivå och brukarnas uppfattning av verksamheten. Se bilaga 1 för exempel på hur tjänsten utformats i Borås Stad (www.boras.se).

3.2 Vision 2025 (framtiden)
Från år 2014 gäller Borås Stads vision och tillhörande strategi om hur staden skall vara gestaltad
år 2025. Visionen utgår från sju strategiska målområden som omfattar mötesplatser, gemensamt
ansvar för barn- och unga, livskraftig stadskärna, företagande som växer genom samverkan m.m.
Utifrån målområdena har kommunfullmäktige fastställt indikationer.
Vid genomgång av målområden och indikationer går det att finna att målområdet ”Människor
möts i Borås” innehåller följande indikationer som omfattar äldreomsorgen:
• Antal olika omvårdnadspersonal som besöker en hemtjänsttagare med två eller fler hemtjänstinsatser varje dag under en 14-dagarsperiod.
• Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter under vardagar.
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3.3 Kostnader och kvalitet för äldreomsorgsverksamheten i Borås
Stad
I detta kapitel redovisar vi utfallet av fullmäktiges mål och uppdrag, vård-och omsorgsboendenas
respektive hemtjänstens ekonomi, kvalitet mm, en sammanfattning av de fel och brister som redovisas i patient- och kvalitetssäkerhetsberättelserna samt vissa resultat i rapporten ”Kostnad per
brukare”.

3.3 Kommunfullmäktiges mål och uppdrag mm
Kommunfullmäktige har faststället ett antal övergripande verksamhets- och kvalitetsmål som
följs upp i årsredovisningen för Borås Stad. I årsredovisningen för 2012 redovisas mål och utfall
enligt följande:
Mål

Utfall
2009

Utfall
2010

Utfall
2011

Mål
2012

Utfall
2012

Andel personal med undersköterskeutbildning eller
Motsvarande bedömd
kompetens i hemtjänst. %

86

85

87

90

89

Andel personal med undersköterskeutbildning eller
motsvarande bedömd
kompetens i vård- och
omsorgsboende. %

85

87

87

91

89

I årsredovisningen konstateras att målen för 2012 inte uppnåtts men att utfallet förbättrats jämfört med föregående år.
I Kommunfullmäktiges budget anges ett antal uppdrag till stadsdelsnämnderna. I tabellen nedan
redovisas fullmäktiges särskilda uppdrag och utfall avseende vård och omsorg för äldre för år
2012.

Nämnderna har själva bedömt om uppdragen är helt, delvis eller ej genomförda. Stadsdelsnämnd
Norr har bedömt att alla uppdrag genomförts. Ett uppdrag är ej genomfört i stadsdelsnämnd
Väster.
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I Borås Stads årsredovisning 2012 presenteras vissa resultat från ”Öppna jämförelser” (SKL och
Socialstyrelsen) för vård och omsorg om äldre 2012. Se tabellen nedan.

BORÅS
2012

RIKET

Genomsnittligt antal hemtjänstpersonal som hjälper
den äldre under 14 dagar.

15

13

Andel som vet vart de skall
vända sig med synpunkter
elller klagomål.

60%

64%

Andel som uppger att maten
smakar mycket/ganska bra.

80%

75%

Måltidsmiljö

Andel som uppger att mål
tiderna alltid/oftast är en
trevlig stund.

77%

68%

Möjlighet att komma utomhus

Andel som uppger att det är
mycket/ganska bra möjligheter att komma utomhus.

62%

59%

Sociala aktiviteter

Andel som är mycket/ganska nöjda med aktiviteterna som erbjuds.

66%

60%

KVALITETSINDIKATOR
Hemtjänst
Personalkontinuitet

Synpunkter eller
klagomål

Särskilt boende
Maten

I kommunens analys konstaterar man att Borås Stad har goda resultat för maten och miljön kring
måltiderna. Borås har även goda resultat när det gäller möjlighet att komma ut och sociala aktiviteter.
En fråga man kan ställa sig är hur bra det är att 38 % uppger att möjligheterna att komma ut inte
är bra, och att 34 % uppger att de inte är nöjda med aktiviteterna som erbjuds.
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3.4 Kostnader i Borås ur ett nationellt perspektiv
Kostnader för äldreomsorgen per invånare och per vårdtagare för Borås jämfört med gruppen
större städer framgår av tabellen nedan.
Nyckeltal för äldreomsorg

Äldreomsorg, kostnad kr/inv 65+

År 2010

År 2011

63 639

64 041

År 2012

63 353

Ordinärt boende (exkl lokaler)
218 271 208 697 196 004
kr/vårdtagare
- därav hemtjänstkostn
127 030 122 320 115 912
kr/vårdtagare
Särskilt boende kostn.
590 415 612 508 627 845
kr/vårdtagare
Källa: Vad kostar verksamheten i din kommun?(SCB/SKL)

Större Städer 2012

Borås jmf
med Större
Städer 2012

56 293

+ 7 060

182 390

+ 13 614

146 341

- 30 429

552 331

+ 75 514

Enligt ”Vad kostar verksamheten i din kommun” har Borås högre kostnad per invånare över 65
år för äldreomsorg jämfört med gruppen större städer. Kostnaden för ordinärt boende totalt är
också högre men hemtjänstkostnaden är lägre. Här finns alltså andra komponenter där Borås
ligger högre i kostnad. Kostnaden per vårdtagare i särskilt boende är betydligt högre i Borås än
snittet för gruppen större städer.
Mellan åren 2010 och 2012 har kostnaden för ordinärt boende (per vårdtagare), inklusive hemtjänst, minskat med ca 10 %. Kostnaden för särskilt boende, per vårdtagare, har dock ökat med 6
%.

3.5 Vård- och omsorgsboenden
I detta avsnitt redovisar vi uppgifter om ekonomi, personaltäthet, beläggning mm, samt ett antal
olika kvalitetsindikatorer. Redovisningen görs per boendeenhet.

3.5.1 Ekonomi mm
Bokförda kostnader och intäkter på respektive enhet har vi hämtat från ekonomisystemet Agresso. (Kostnader och intäkter per ansvar och verksamhet 77600.) Det kan nämnas att förutom vissa
avgifter består enheternas intäkter till allra största delen av internt sålda platser. För varje plats på
ett särskilt boende finns ett produktionspris som fastställs av Kommunstyrelsen. Övriga uppgifter
i tabellen har vi fått från Utvecklingsenheten för äldreomsorg vid stadsdelsnämnd Öster.
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Tabell 1 Antal platser, ekonomi, personaltäthet, beläggning
Enhet

Antal
platser

Redovisat
Ek resultat
(tkr)

Budgeterat
Ek resultat
(tkr)

Kostnad/
Plats/år
Totalt (tkr)

Platspris
Plats/år
(tkr)

Perstäthet
dag

Perstäthet
natt

Beläggning

19
27
23
20
16
21
20
20

-661
-701
-1163
-14
322
-184
-55
-1269

0
0
0
0
0
0
0
0

593
578
577
556
553
576
563
527

555
519
545
542
541
544
528
501

0,60
0,66
0,64
0,66
0,67
0,68
0,66
0,57

0,11
0,08
0,07
0,10
0,07
0,05
0,10
0,08

76%
95%
87%
91%
91%
94%
91%

0,64

0,07

0,68
0,67
0,67
0,70
0,50
0,62

0,08
0,05
0,06
0,06
0,05
0,04

0,64

0,06

0,68
0,68
0,68
0,64
0,75
0,65
0,42
0,70

0,05
0,05
0,08
0,07
0,09
0,07
0,05
0,10

VÄSTER
Björkhaga
Ekekullen
Hestra Midgård
Källhaga
S-kroken 1
S-kroken 2
Ängsjöparken
Fagersro htj

Summa/
medel:

-3725

565

NORR
Agamemnon
Skogslid
Klintesväng 10
Sjöboklint
Marg.gat 5 htj
Skogslid htj

70
26
16
60
24
34

Summa/
medel:

-235
-1563
53
-406
345
170

0
0
0
0
0
0

551
753
533
681
459
475

-1636

511
555
485
551
501
501

575

94%
95%
93%
94%
-

ÖSTER
Dalhem dem
Dalhem som
Distansgat 7
Kapplandsgat 8
Sörmarksgatan
Våglängdsg 153
Dalhem htj
Svärdfästet htj

30
10
80
72
24
120
30
21

-136
43
293
-265
-252
1289
-383
-730

0
0
0
0
0
0

577
539
587
537
562
571
376
582

0

535
496
543
507
510
545
501
501

Summa/
-141
541
0,65
medel:
Medel:
559
0,64
Hestra Midgård och Skogslid har haft ombyggnationer/omstruktureringar under året

0,07
0,07

Av tabellen framgår bland annat följande:
•
•
•

Storleken på enheterna varierar från ca 20 platser till Våglängdsgatans 120 platser.
Sammantaget uppvisar boendeenheterna ett underskott (redovisade intäkter minus redovisade kostnader) på 5,5 mnkr.
Det ekonomiska resultatet varierar från plus 1 289 tkr (Våglängdsgatan 153) till minus
1 563 tkr (Skogslid). En differens på hela 2 852 tkr. Budgeterat resultat är för samtliga enheter 0.
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•
•
•
•

Kostnad (personal, material, tjänster) per plats och år, totalt, varierar från 533 tkr till 753
tkr avseende boende med heldygnsomsorg. Lika stora skillnader i kostnad per plats har
boendena med hemtjänstinsatser.
Stora skillnader mellan redovisad kostnad per plats och platspriset. Detta gäller särskilt
inom sdf Norr.
Personaltätheten (antal personal per vårdtagare) på natten varierar stort mellan enheterna.
Boendena med hemtjänstinsatser uppvisar stora skillnader i personaltäthet även dagtid.
Beläggningen varierar från 76 % till 98 %. Sdf Väster verkar ha lägst beläggning.

Stadsdelsnämnd Väster redovisar sammanlagt det största underskottet, 3,7 mnkr. Stadsdelen har
genomgående relativt små enheter. Vi kan dock inte se att detta förhållande medfört högre kostnader per plats eller högre personaltäthet jämfört med övriga stadsdelar. Beläggningen är lägre
vilket kan förklara en del av underskotten.
I vår analys av tabellen ovan hittar vi inga bra förklaringar till den stora spridningen i redovisade
resultat. För vissa enheter som Hestra Midgård och Skogslid kan kostnader för ombyggnation
vara en förklaring. Andra orsaker till skillnaderna gentemot budgeterade nollresultat kan finnas i
själva redovisningen. Någon granskning av bokföringsunderlagen har vi inte gjort.

3.5.2 Kvalitet
I detta avsnitt gör vi en redovisning av vissa kvalitetsindikatorer som vi uppfattat att kommunen
anser som särskilt viktiga. Ett krav är att de kan redovisas per boendeenhet.
Personalens utbildning mm

I följande tabell redovisar vi uppgifter om andel utbildad personal (gymnasiekompetens), genomförandeplan, läkemedelsgenomgång och måltidsordning. (Uppgifterna är hämtade från kommunens jämförelsetjänst och äldreguiden och bygger, förutom utbildningsnivån, på enkätsvar från
ansvariga för respektive enhet.)
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Tabell 2 Personal, planering och måltidsordning
ANDEL
UTBILDAD
PERSONAL

ANDEL BRUKARE
MED AKTUELL
GENOMFÖRANDEP
LAN

DELAKTIG
HET VID
PLANERIN
GEN

ANDEL BRUKARE
MED AKTUELL
LÄKEMEDELSGE
NOMGÅNG

BRA
MÅLTIDSORDNING?
1)

96%
93%
84%
90%
94%
87%
80%
70%

100%
100%
100%
93%
100%
68%
56%

100%
100%
64%
94%
80%
10%
55%
88%

100%
100%
89%
100%
50%
100%
100%

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja

96%
93%
93%
89%
88%
92%

100%
100%
100%
100%
100%

88%
0%
100%
100%
75%
85%

87%
88%
100%
88%
91%

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

100%
91%
89%
95%
88%

83%
100%
100%
95%
100%

67%
79%
100%
82%
100%

100%
100%
99%
68%
100%

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

90%

63%

100%

47%

Ja

91%
90%

100%
100%

79%
81%

100%
38%

Ja
Ja

VÄSTER
Björkhaga
Ekekullen
Hestra Midgård
Källhaga
S-kroken 1
S-kroken 2
Ängsjöparken
Fagersro htj
NORR
Agamemnon
Skogslid
Klintesväng 10
Sjöboklint
Marg.gat 5 htj
Skogslid htj

ÖSTER
Dalhem dem
Dalhem som
Distansgat 7
Kapplandsgat 8
Sörmarksgatan
Våglängdsg
153
Dalhem htj
Svärdfästet htj
STADENS
MÅL

91%

1) Med ”bra måltidsordning” menas att alla måltider serveras vi rekommenderade tider, minst 6 ggr per
dygn. Nattfastan får inte överstiga 10-11 timmar. Nattmål skall ges enligt önskemål.

I stadens årsredovisning anges att det övergripande målet för andel personal med undersköterskeutbildning eller motsvarande bedömd kompetens var 91 % för år 2012. Utfallet blev 89 %.
Ingen större skillnad kan tyckas men ser vi till utfallet per boendeenhet är variationerna stora,
från 70 % till 100 %.
När det gäller genomförandeplaner har de flesta boenden/brukare en aktuell sådan men delaktigheten vid planeringen är det lite så och så med. En aktuell läkemedelsgenomgång är en viktig
faktor för brukarnas välbefinnande. Här finns en klar förbättringspotential.
Enligt uppgiftslämnarna har samtliga enheter, med ett undantag, en bra måltidsordning.
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Det sociala innehållet

Från stadsdelarnas uppföljning av det sociala innehållet redovisar vi utfallet för frågor som har att
göra med självbestämmande, aktiviteter och möjlighet till utevistelse (bygger på personalens egna
uppgifter). Eftersom dessa kvalitetsområden har med resurstillgång att göra har vi även med personaltäthet dagtid.
Tabell 3 Sociala innehållet
DAGLIGEN
MÖJLIGHET
TILL EGEN
TID?

ERBJUDS
MINST TVÅ
GEMENSAMMA
AKTIVITETER
VARJE
VARDAG?

ERBJUDS
DAGLIG
UTEVISTE
LSE?

ERBJUDS
AKTIVITETER
UNDER
HELGEN?

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja
Ja

Nej
Ja

Nej
Nej

Ja
Ja

Nej
Nej

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

Nej
Nej

Ja
Ja

Nej
Nej

S-kroken 2
Ängsjöparken

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

Nej
Ja

Nej
Ja

Nej
Nej

Fagersro htj

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Agamemnon

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Skogslid
Klintesväng 10

Ja
Ja

Ja
Ja

Nej
Ja

Nej
Ja

Nej
Ja

Nej
Nej

Sjöboklint
Marg.gat 5 htj

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja
Nej

Ja
Ja

Nej
Nej

Skogslid htj

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Dalhem dem

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Dalhem som
Distansgat 7

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

Nej
Ja

Kapplandsgat 8
Sörmarksgatan

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja
Nej

Ja
Ja

Nej
Nej

Våglängdsg 153
Dalhem htj

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

Nej
Nej

Svärdfästet htj

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

KAN
VÄLJA
TID FÖR
NATTVILA
?

KAN
VÄLJA
TID ATT
STIGA
UPP?

Björkhaga

Ja

Ekekullen
Hestra Midgård

Ja
Ja

Källhaga
S-kroken 1

VÄSTER

NORR

ÖSTER

Av tabellen framgår att möjligheten till aktiviteter, både vardag och helg, är de områden som har
störst förbättringspotential. Samtliga enheter, utom tre, erbjuder daglig utevistelse. Möjligheterna
att välja tid för sänggående och uppstigning samt egen tid verkar vara goda.
Det är dock inte helt klart vad som menas med t ex ”erbjuds” och ”möjlighet”. Dessutom tycks
vissa boenden ha en egen policy när det gäller aktiviteter. Ett antal intervjupersoner ger uttryck
för att kvalitetsindikatorerna inte är förankrade i organisationen, utan kommer ”uppifrån”.
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3.5.3 Brukarundersökning
Den senaste brukarundersökningen genomfördes under år 2011, ingår i Socialstyrelsens brukarundersökning som SCB gör på uppdrag. Brukarna, eller anhöriga till brukare på demensboenden,
fick svara på ca 25 ”skräddarsydda” frågor plus tre sammanfattande standardiserade frågor (nöjd
kund-index). Samtliga frågor har en skala från 1 till 10 där 1 står för ”inte alls nöjd” och 10 ”i
högsta grad nöjd”. I tabellen nedan redovisas det sammanfattande NKI-indexet per boendeenhet
uppdelat på demens och somatisk samt antal frågor/svar där medelvärdet låg på 6,0 eller lägre.
Resultaten har vi fått från respektive stadsdel.
En ny brukarundersökning har genomförts under våren 2013 där svaren skall presenteras senare i
höst.
SOMATISK

DEMENS

ANT SVAR
< 6,0

71
82
82

0
0
3
6
1
0
7

VÄSTER
Björkhaga
Ekekullen
Hestra Midgård
S-kroken
Ängsjöparken
Fagersro
Byttorpsklint

89
84
67
83
72

71

NORR
Agamemnon
Skogslid
Klintesväng 10
Sjöboklint
Margaretagat 5

86
87
60
72
76

88
84

59 resp 78

74
79
72
96
68
77

62

1
0
4
11
1

ÖSTER
Dalhem
Distansgat 7
Kapplandsgat 8
Sörmarksgatan
Våglängdsg 153
Medelvärde tot.

72
92
71
78

19
0
6
1
9

De sammanfattande NKI-indexen varierar från 59 till 96. Många enheter har genomgående ett
relativt högt medelvärde på frågorna medan vissa enheter uppvisar ett flertal frågor med lägre
medelvärden. Enheter med många ”sämre svar” har också lägre NKI-index. Brukarnas uppfattning om kvaliteten varierar mellan kommunens vård- och omsorgsboenden. I bilaga 2 redovisas
frågeområden/kvalitetsindikatorer med relativt lägre resultat per boendeenhet.

21

Revisionsrapport
2013-10-21
Områden med genomgående sämre resultat är speciellt följande:
• Rehabilitering/rörelseträning
• Möjligheter att komma ut när man vill
• Möjlighet att göra sånt man trivs med
• Mat och måltidssituationen
Stadsdelsnämnderna/enheterna har analyserat sina resultat och redovisat förbättringsåtgärder till
Kommunstyrelsen. Förhoppningsvis ger detta utslag i 2013 års brukarundersökning.

3.5.4 Analys
Vi har försökt ta reda på om det finns något samband mellan:
• Kostnader och redovisade kvalitetsindikatorer. Har enheter med höga kostnader högre
kvalitet?
• Utbildad personal och övriga kvalitetsindikatorer. Har enheter med hög andel utbildad
personal högre kvalitet?
• Personaltäthet och övriga kvalitetsindikatorer. Har enheter med hög personaltäthet högre
kvalitet?
Vår ambition har varit att se om det finns några tendenser åt något visst håll. Resultaten av analysen kan sammanfattas på följande sätt:
• Vi kan se en viss tendens att enheter med högre kostnader har något bättre resultat på
NKI/brukarundersökningen.
• Distansgatan 7 med hög kostnad per plats har genomgående den högsta kvaliteten. En
annan enhet med hög kostnad per plats har dock genomgående den sämsta kvaliteten.
• De enheter med flest ”nej” på det sociala innehållet har hög kostnad per plats.
• Enheter med hemtjänst har lägre kostnad per plats än övriga enheter men kan inte sägas
ha en lägre kvalitet.
• Bland enheterna med hög kostnad per plats tenderar att ha något högre personaltäthet
(dag + natt). Dock inget starkare samband.
• Vi kan heller inte se någon tydlig tendens att enheter med hög utbildningsnivå har högre
kvalitet på verksamheten.
Sammanfattningsvis är vår slutsats att höga kostnader inte medför en högre kvalitet enligt de här
använda kvalitetsindikatorerna.
I kommunens uppföljning av det sociala innehållet anger alla enheter, utom tre, att man erbjuder
daglig utevistelse. Ett resultat av brukarundersökningen är att många vårdtagare är relativt missnöjda med möjligheterna att komma ut när man vill. Här tycks föreligga en viss diskrepans mellan
personalens och brukarnas uppfattning.

3.6 Ordinärt boende/hemtjänst
I detta avsnitt redovisar vi uppgifter om ekonomi, prestationer, produktivitet och kvalitet per
hemtjänstdistrikt.

3.6.1 Ekonomi och produktivitet
Budgeterat och redovisat ekonomiskt resultat för år 2012 har vi hämtat från ekonomisystemet
Agresso. Uppgifter om antal vårdtagare och antal beställda timmar har vi fått från Stadskansliet,
avdelning kvalitet och utveckling. Totalt antal timmar för år 2012 är en extrapolering från sep-
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tember månad och därför inte helt exakta. Kostnad per timma = summa redovisade kostnader
dividerat med antal timmar. För att få jämförbarhet i uträkningen av kostnad per timma och
kostnad per vårdtagare ingår bland kostnaderna enbart verksamhet 76100 och 76200.
Tabell 1 Antal, ekonomi och tid per brukare
ANTAL
VÅRDTAGARE 12-09

BUDGETERAT
EKONOMISKT
RESULTAT
(tkr)

REDOVISAT EKONOMISKT
RESULTAT
(tkr)

ANTAL
BESTÄLLDA
TIMMAR

SNITT-TID
PER
VÅRDTAGARE

KOSTNAD
PER
TIMMA

År 2012

Per månad

Utfall (kr)

KOSTNAD
PER
VÅRDTAGARE
Tkr och år

VÄSTER
Göta H1
Kristineberg

81
82

- 12 443
- 13 236

-

12 268
13 513

23148
25620

24
26

564
547

161
171

Norr(by) 1
Norr(by) 2

52
94

- 11 047
- 9 727

-

10 946
8 307

15012
26472

24
23

739
317

213
89

Söder 1
Söder 2

69
49

-

7 736
9 601

-

7 516
9 486

21948
18252

27
31

371
522

118
194

Sandhult
Viskafors

88
114

- 11 576
- 11 437

-

11 138
11 579

29040
27156

28
20

400
436

132
104

Summa/
medel:

629

- 86 803

-

84 753

186 648

24

470

139

NORR
Duvan H1

78

12

-

775

50460

54

308

199

Lugnet
Norrmalm

92
113

-

1 558
1 440

-

1 104
1 521

45972
37968

42
28

348
391

174
131

Villastan
Fristad

82

-

1 844
3 204

-

1 807
3 721

40320

41

370

182

-

341
730

51600

28

333

110

-

646

-

2 907

65937

28

306

103

- 9 751

-

11 426

292 257

34

338

138

-

2 873

35040

22

660

171

-

162
1 435

19176
53808

16
24

567
441

106
123

4 146

108 024

21

535

134

Seniorboende
Sjöbo
Sjöbo 2
Summa/
medel:

156
196
717

26
383

ÖSTER
Dalsjöfors

135

0

Brämhult
Trandared

103
193

0
0

Summa/
medel:

431

0

-

Hemtjänstdistrikten i stadsdelsnämnd Väster budgeterar i princip enbart sina kostnader och inga
intäkter. Sammantaget redovisar Väster ett överskott på 2,1 mnkr. Kostnad per timma varierar
från 317 kr (Norr 2) till 739 kr (Norr 1). Kostnad per vårdtagare varierar från 89 tkr och år (Norr
2) till 213 tkr och år (Norr 1). Snittiden per vårdtagare varierar från 20 timmar per månad till 31
timmar per månad.
Stadsdelsnämnd Norr har en stor andel interna intäkter både i budget och redovisning. Varierar
dock mellan distrikten. Det sammanlagda resultatet är ett underskott på 1,7 mnkr. Norr har en
betydligt högre genomsnittlig tid per vårdtagare (per månad) än övriga stadsdelar. Kostnad per
timma varierar från 306 kr till 391 kr. Kostnad per vårdtagare varierar från 103 tkr till 199 tkr.
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I stadsdelsnämnd Öster budgeterar distrikten i princip ett nollresultat. Sammantaget redovisar de
tre distrikten ett samlat underskott uppgående till 4,1 mnkr. Snittiden per vårdtagare ligger på ca
20 timmar per månad. Kostnad per timma varierar dock relativt mycket, från 441 kr till 660 kr.
Kostnad per vårdtagare varierar från 106 tkr och år till 171 tkr.
Stadsdelarna/hemtjänstdistrikten verkar ha olika principer för budgetering, från traditionell kostnadsbudgetering över ”delvis köp-sälj” till fullt ut ”köp-sälj” med budgeterat 0-resulat. Vi har inte
studerat hur budgeteringen går till i stadsdelarna. Skillnaderna i kostnad per timma och kostnad
per vårdtagare är mycket stora.
Kontinuitet och brukartid

VÄSTER
Göta H1
Kristineberg
Norr(by) 1
Norr(by) 2
Söder 1
Söder 2
Sandhult
Viskafors
SNITT
NORR
Duvan H1
Lugnet
Norrmalm
Villastan
Fristad
Seniorboende
Sjöbo
Sjöbo 2
SNITT
ÖSTER
Dalsjöfors
Brämhult
Trandared
SNITT
BORÅS
STAD

KONTINUITET
mars 2013

KONTINUITET
aug 2013

BRUKARTID
snitt jan-aug

BRUKARTID
MÅL

16
14
15
16
15
16
20
17
17

17
17
19
18
23
15
20
11
17

52%
56%
51%
60%
54%
54%
53%
52%
54%

65%
62%
65%
62%
62%
62%
65%
65%
65%

21
18
16
21
14

17
19
18
14
16

71%
70%
69%
68%
64%

75%
68%
68%
68%
66%

16

16

68%

68%

16

16

68%

68%

16
19
14
16

19
20
13
17

58%
62%
62%
61%

63%
64%
65%
65%

16

17

61%

65%

Med kontinuitet menas antal olika omvårdnadspersonal som besöker en hemtjänsttagare, med två
eller fler insatser varje dag, under en 14-dagarsperiod. Siffrorna i tabellen är medelvärden för
mars respektive augusti månader 2013, som vi fått från utvecklingsenheten vid stadsdelsnämnd
Öster. Uppgift om brukartid (tid hos vårdtagare i % av total tid) har vi också fått från Utvecklingsenheten, och är ett genomsnitt av för månaderna jan-augusti 2013.
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Flertalet distrikt (11 st) uppvisar en försämrad kontinuitet mellan mars och augusti, och 5 en förbättrad kontinuitet. Snittet har försämrats från 16 till 17 olika personer som besöker en vårdtagare under en 14-dagarsperiod. Borås Stads mål i budgeten för år 2013 är 13 personer.
När det gäller brukartiden ligger enheterna i stadsdelsnämnd Väster inom 50 % intervallet, enheterna i Norr på ca 70 % och enheterna i Öster på ca 60 %. Totalsiffran för Borås är 61 %. Målet
är 65 %.

3.6.2 Kvalitet
I detta avsnitt redovisar vi vissa kvalitetsindikatorer per hemtjänstdistrikt.
Utbildning mm

De kvalitetsindikatorer vi redovisar i tabellen nedan är huruvida alla vårdtagare erbjuds en kontaktperson, delaktighet i planeringen samt andelen utbildad personal.
Uppgifterna om kontaktperson och delaktighet är hämtade från den senaste äldreguiden och bygger på svar från ansvarig personal. Underlag för redovisning av personalens utbildning har vi fått
från stadskansliet.
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Tabell 2 Hemtjänst
ERBJUDS ALLA EN
KONTAKTPERSON

DELAKTIGHET VID
PLANERING AV
HEMTJÄNST

UTBILDNING
(PROCENT SOM HAR
ADEKVAT
UTBILDNING)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

59%
71%
61%
62%
78%
33%
82%
15%

84 %
100 %
100 %
81 %
93 %
94 %
86 %
67 %

Ja
Ja
Ja

0%
36%
48%

96 %
92 %
83 %

Ja
Ja

34%
50%

93 %
84 %

Ja

50%

Ja
Ja
Ja

56%
62%
23%

VÄSTER
Göta H1
Kristineberg
Norr(by) 1
Norr(by) 2
Söder 1
Söder 2
Sandhult
Viskafors
Medel
NORR
Duvan H1
Lugnet
Norrmalm
Villastan
Fristad
Seniorboende
Sjöbo
Sjöbo 2

89 %

Medel
ÖSTER
Dalsjöfors
Brämhult
Trandared
Medel

91 %
81 %
59 %

-

Samtliga distrikt uppger att man erbjuder alla vårdtagare en särskild kontaktperson.
Delaktigheten i planeringen av hemtjänstinsatserna uppvisar stora skillnader, från 0 % (Duvan)
till 82 % (Sandhult).
Andel utbildad personal varierar från 59 % till 100 %.
Brukarundersökning

Den senaste brukarundersökningen genomfördes under 2011. Brukarna/anhöriga fick svara på ca
25 ”skräddarsydda” frågor plus tre sammanfattande standardiserade frågor (nöjd kund-index). (Se
avsnitt 2.3.11?) Samtliga frågor har en skala från 1 till 10 där 1 står för ”inte alls nöjd” och 10 ”i
högsta grad nöjd”. I tabellen nedan redovisas det sammanfattande NKI-indexet per hemtjänstdistrikt samt antal frågor/svar där medelvärdet låg på 6,0 eller lägre. Resultaten har vi fått från respektive stadsdel.
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TOTALT
NKI

ANT
SVAR
< 6,0

VÄSTER
Göta/Kristineberg H 5
Göta H 1

77
73

3
4

Göta/Kristineberg H 2
Norrby norr 1 H 5

79
81

1
0

Norrby norr 2 H1
Norrby söder 2 H 2

77
77

0
0

Norrby söder 1 H 4
Sandhult H1-H4

85
75

0
3

Viskafors/Svaneholm/Fagersro
Medelvärde

75
77

4

Duvan H1
Fristad H2

68
81

9
0

Lugnet H2
Norrmalm H3

80
76

0
2

Villastaden H5
Sjöbo centralt H5

76
65

3
7

Sjöbo norr H1
Sjöbo södra H2

77
62

0
4

Sjöbo södra H3
Seniorbostäderna (H1)

80
79

0
1

Medelvärde

76

NORR

ÖSTER
Brämhult H1

81

1

Dalsjöfors H 0
Dalsjöfors H 1

85
80

1
0

Dalsjöfors H 3
Hulta

79
80

1
0

Trandared
Seniorbostäder

74
66

4
13

Enskilda utförare totalt
Medelvärde

77
78

0

De sammanfattande NKI-indexen varierar från 62 till 85. Distrikt med relativt låga NKI-index
har också fler frågor med lägre medelvärden. Stadsdelsnämnderna/enheterna har analyserat sina
resultat och redovisat förbättringsåtgärder till Kommunstyrelsen.
Områden med sämre resultat är följande:
• Rehabilitering/rörelseträning
• Möjligheter att komma ut när man vill
• Information om förändringar mm
• Mat och måltidssituationen
• Antal personer som hjälper brukaren (kontinuiteten).
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En ny brukarundersökning har genomförts under våren 2013 där svaren skall presenteras senare i
höst.

3.6.3 Analys
Iakttagelser och slutsatser av en översiktlig analys av materialet för ordinärt boende, med utgångspunkt från hemtjänstdistrikten, är bland annat följande:
• Stadsdelarna har olika principer för budgetering och redovisning av kostnader och intäkter
• Stora variationer i snittid per vårdtagare mellan distrikten, från 16 timmar per månad till
54 timmar per månad. Stadsdelsnämnd Norr har den högsta snittiden. Enligt rapporten
”Koll på hemtjänsten?” från SKL och rka är genomsnittet för riket 22,5 timmar beviljad
hemtjänst per månad (2012)
• Stora variationer i kostnad per timma, från 306 kr till 739 kr. Stadsdelsnämnd Öster har
den högsta genomsnittliga timkostnaden
• Stora variationer i kostnad per vårdtagare, från 89 tkr per år till 213 tkr per år.
• Kontinuiteten har försämrats något mellan mars och augusti 2013. Kommunens mål på
13 personer kommer antagligen inte att nås under året
• Stadsdelsnämnd Väster har genomgående den lägsta brukartiden (i snitt 54 %), Norr den
högsta (68 %) och Öster ligger mitt emellan (knappt 61 %)
• Delaktigheten i planeringen av hemtjänstinsatserna är genomgående rätt låg
• När det gäller samband mellan kontinuitet och resultaten på brukarundersökningen kan vi
i ett fall se ett samband mellan många personer som hjälper vårdtagaren och ett sämre resultat
Vi kan inte heller i hemtjänsten se något samband mellan en hög kostnad (per timma) och bättre
resultat på de redovisade kvalitetsindikatorerna.

3.7 Avvikelser, fel och brister
Från de patient- och kvalitetsberättelser som MAS, MAR och TÖS tillsammans med berörda
områdeschefer har upprättat för de tre stadsdelarna har vi sammanställt uppgifter om inrapporterade avvikelser, fel och brister för år 2012 och avser både hemtjänst och vård- och omsorgsboenden.

28

Revisionsrapport
2013-10-21
Rapporterade avvikelser framgår av tabellen nedan:
TYP AV AVVIKELSE
Fall
Läkemedel

VÄSTER

NORR

ÖSTER

TOTALT

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

1784

1450

1601

1570

2046

2115

5431

5135

744

599

862

764

579

492

2185

1855

Informationsöverföring, dokumentation
och vårdplanering

56

46

55

44

107

81

218

171

Bristande hälso- och sjukvårdsinsats

53

63

43

97

148

93

244

253

Medicinska produkter

30

21

30

20

28

13

88

54

8

1

1

3

35

38

44

42

Övrigt

26

43

69

78

7

7

102

128

Totalt

2701

2223

2661

2576

2950

2839

8312

7638

Trycksår

Varje år rapporteras drygt 5 000 fallolyckor inom äldreomsorgen i Borås Stad. En liten minskning
har skett mellan 2011 och 2012. Läkemedelshantering är ett område där det förekommer många
avvikelser, ca 2 000 per år. Även här har en minskning skett mellan 2011 och 2012. Ett område
där det skett en liten ökning är hälso- och sjukvårdsinsatser. Totalt har antal inrapporterade avvikelser minskat med 674 stycken.
Fel och brister som rapporterats under år 2012 framgår av följande tabell:
TYP AV FEL OCH BRISTER
Ej verkställt beslut
Ej upprättad genomförandeplan
Ej utförd insats enligt plan
Brister i bemötande/respekt/hänsyn
Brister i kvalitet på insats
Totalt

VÄSTER

NORR

ÖSTER

TOTALT

157
0

4
1

6
0

167
1

99
1

49
5

62
4

210
10

18
275

36
95

20
92

74
462

Noterbart är att stadsdelsnämnd Väster står för nästan alla ej verkställda beslut. Ej utförda insatser enligt genomförandeplaner är totalt 210 stycken under 2012. Stadsdel Väster står här för nästan 50 %.
I intervjuer har framkommit att det kan vara en underrapportering av fel och avvikelser i tabellen
ovan. Ansvariga tror att det kan saknas både kunskap om att rapportera avvikelser SoL i många
verksamheter samt brist på tid som orsaker till att det inte görs. Man säger också att det tyvärr
inte är så att verksamheten fungerar så väl, att det inte skulle finnas några avvikelser att rapportera.

3.8 Kostnad per brukare
Kostnad per brukare har köpts in och genomförts av företaget Ensolution. Borås Stad har köpt
in tjänster av Ensolution för att genomföra undersökningen vid två tillfällen, år 2009 och 2011.
Resultatet av undersökningen är att Borås ökat sin andel av ytterfall2. Konsulten från Ensolution
drar följande slutsatser av materialet3:

2
3

Ytterfall: personer som kräver stora insatser på särskilt boende/hemtjänst och följaktligen också höga kostnader
Kostnad per brukare Borås, år 2011, företaget Ensolution, konsult Susanne Skogman
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•

Med fler ytterfall än andra kommuner inom både ordinärt och särskilt boende tyder detta
på att Borås kommun antingen har
– En högre kostnadsnivå
– En ogynnsam brukarmix4 (vilken kan kopplas till t ex frikostiga och stora beslut
inom hemtjänsten, många platser i särskilt boende eller mycket vårdtunga brukare
på särskilt boende)

Externa jämförelser för Hemtjänst utförd tid ger Borås en kostnad per hemtjänsttimme på i snitt
624 kr/timme. Kostnaden inkluderar allt - nattbemanning, larm, SoL, avlösning och HSLinsatser. Detta är en hög timkostnad i jämförelse med övriga kommuner som genomfört undersökningen Kostnad per brukare.
BRYTPUNKT
Brytpunkten mellan ordinärt och särskilt boende ligger på en dygnskostnad på 1206 utförda timmar hemtjänst per brukare, totalsumma mellan 600-700 tkr. På den kostnaden, 600 tkr eller högre, fann Ensolution 81 brukare år 2011. När undersökningen gjordes år 2009 var antalet brukare
53 stycken som befann sig i eller ovanför brytpunktskostnaden.
Höga kostnader kan främst hänföras till:
• Inom särskilt boende
– Boende på vissa särskilda boenden har högre kostnader
• Inom det ordinära boendet
– Stora hemtjänstinsatser
– Hemtjänst i kombination med korttidsvård
Konsulten påpekar också följande i sin sammanfattning:
•

•

•

Insatsmixen visar ett stort fokus på insatser i det ordinära snarare än det särskilda boendet
– Konsumtionsjämförelsen visar på samma sak; en låg konsumtion av särskilt boende sett till invånare över 80 år och en högre konsumtion av hemtjänst
Ytterfallsjämförelsen visar på en större mängd ytterfall än i många andra kommuner, och
en ytterfallsproblematik som är närvarande både i det särskilda och i det ordinära boendet
– Ytterfallen har dessutom ökat från 2009 till 2011 inom både det ordinära och det
särskilda boendet
Ytterfallsjämförelserna visar på högre insatskostnader för hemtjänst, särskilda boenden
och korttidsvård?
– Insatskostnaderna för hemtjänsten ligger högre sett till verkställd tid, men om
grupperna sedan utför en hög procentuell andel av timmarna kan detta vara förklaringen. Dock ser vi i jämförelsen för utförd tid att Borås ligger högt även i den
jämförelsen.
– Ökningen för särskilt boende från 2009-2011 är visserligen rimlig, men kostnadsnivån generellt ligger högre än för många andra kommuner.
– Är kvalitén bättre i Borås än i andra kommuner?

Efter föredragningen av Kostnad per brukare hade man en workshop med Hemtjänstens verksamhetsföreträdare, företrädare från ekonomistyrningsenheten på stadskansliet och konsulterande företaget Ensolution. Borås Stad har därutöver inte gjort några insatser eller systematiskt an-

4

Brukarmix: andelen ordinärt, särskilt och korttidsboende i kommunens äldreomsorgsverksamhet
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vänt sig av materialet från Kostnad per brukare enligt intervjuade tjänstemän. Den totala kostnaden för undersökningarna uppgår till över 600 tkr.

4 Slutsatser och frågeställningar
Syftet med projektet är att granska styrning, ledning och uppföljning av äldreomsorgsverksamheten för att bedöma om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt.
Organisation och ansvar
Det är otydligt vilken del av organisationen som ansvarar för ledning och styrning av verksamhetens kvalitet ur ett kommunövergripande perspektiv. Utvecklingsenheten (SDN Öster) har ett
formellt ansvar att samordna uppföljning, utvärdering och initiera utvecklingsinsatser för att öka
måluppfyllelse och för att uppnå likvärdighet i stadens äldreomsorg. SDN Öster saknar dock
mandat att besluta om utvecklingsinsatser som är giltiga för samtliga stadsdelar. Då utvecklingsenheten även saknar budget för ändamålet, blir utvecklingsinsatser och tillhörande implementering en budgetfråga som avgörs av respektive stadsdelsnämnd.
SDN Öster och utvecklingsenheten saknar sammanfattningsvis mandat att besluta om utvecklingsinsatser men de kan driva projekt och frågor samt föreslå utbildningar. Stadsdelsnämnderna
ansvarar formellt för respektive verksamhets kvalitet men de agerar i förhållande till utvecklingsenhetens förslag om kvalitetsutveckling. Stadsdelsnämndernas budget sätter gränser för om implementering av identifierade utvecklingsinsatser är möjliga att genomföra. Stadskansliets avdelning ”Kvalitet och utveckling”, ansvarar formellt för att socialtjänstlagens och hälso- och sjukvårdslagens intentioner skall uppfyllas. I praktiken sammanställer och presenterar funktionen
kommunala och nationella kvalitetsindikatorer för medborgare och förtroendevalda. Analyser
saknas dock om kvaliteten på verksamhetsnivå, stadsdelsnämndsnivå och ur ett kommunövergripande likvärdighetsperspektiv.
Uppföljningsbara mål
De uppsatta målen av Kommunfullmäktige, för kommunens äldreomsorg, är få till antalet och
täcker inte intentionerna fastställda av SoL och HSL. Ett av målen är dessutom snarare ett medel
för att uppnå kvalitet (personalens kompetens). Uppdragen till stadsdelsnämnderna som Kommunfullmäktige har fastställt, är medel för att uppnå kvalitetsmål men kvalitetsinriktningen i sig är
inte fastställd i uppdragen. Endast en av stadsdelsnämnderna har fastställt egna mål för äldreomsorgen (år 2013). En fråga i sammanhanget är vilken status indirekta mål i kvalitetsindikatorer och
i kvalitetsregister har för verksamheten och vilken ställning äldreomsorgsplanen har i stadsdelarnas kvalitetsarbete. Kvalitetsindikatorerna som berör äldreomsorgen i stadens visionsarbete är få
till antalet och en fråga i sammanhanget är vilken status övriga krav och indirekta kvalitetsindikatorer får i verksamheten i förhållande till visionen?
Riktlinjer och rutiner för äldreomsorgen
Äldreomsorgsplanen har en oklar status då den bland annat finns tillgänglig på stadens externa
hemsida. Beslutsunderlag saknas som hanterar att äldreomsorgsplanen skulle vara vilande. Medborgarkontrakt för äldreomsorgsverksamheten har tidigare funnits men har avvecklats, orsaken
till avvecklingen framgår inte. Ett synpunktsformulär finns dock på Borås Stads hemsida för
verksamheten. Riktlinjer för biståndshandläggning till ordinärt boende har tagits fram för att skapa en rättssäker och likvärdig handläggning i Borås Stad (dessa är dock ej fastställda ännu). Riktlinjer för biståndshandläggning till särskilt boende saknas för närvarande men ett arbete pågår
med att implementera Socialstyrelsens verktyg ÄBIC - Äldres behov i centrum som syftar till att
utgå från den enskildes behov av hjälp och stöd.
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Gällande fel och avvikelserapporteringen (tabell sid. 29) har det i intervjuer framkommit att det
kan vara en underrapportering av fel och avvikelser. Ansvariga tror att det kan saknas både kunskap, om att rapportera avvikelser enligt SoL i många verksamheter, och brist på tid som orsaker
till att det inte görs.
Kvalitetsledningssystem
Ett arbete pågår under ledning av stadsdelsnämnd Öster med att kartlägga processer inom de
prioriterade områdena ”riskanalys”, ”klagomålshantering” och ”egenkontroll”. Syftet är att ta
fram kommungemensamma rutiner som skall säkerställa att brukarna får en likvärdig kvalitet
motsvarande områdets lagkrav.
Resultatet av kartläggningen är att befintliga processer och rutiner är delvis olika, en del är mindre
kända än andra och efterlevnaden av dessa varierar. Översynen av kvalitetsledningssystem visar
också att det finns varierande kunskap i organisationen. Det återstår därför ett omfattande arbete
att hitta kommungemensamma processer och rutiner och att implementera dessa så att de genomsyrar hela organisationen.
Uppföljning av verksamheten
Det genomförs en mängd olika uppföljningsinsatser och dessa visar varierande resultat, skillnader
mellan stadsdelarna och olika enheter. Uppföljningarna redovisas på stadsdelsnämndsnivå och på
kommunnivå. En fråga i sammanhanget är hur uppföljningarna används kommunövergripande,
på stadsdelsnämndsnivå och på verksamhetsnivå för att uppnå förbättringar i verksamheten.
En sammanhållen och standardiserad kvalitetsredovisning som ger en bild av äldreomsorgens
kvalitet på enhets-, nämnd och kommunnivå saknas. Istället ser kvalitetsarbetet olika ut i olika
stadsdelar och uppföljning/utvärdering av utvecklingsprojekt och enkät/brukar undersökningar,
sker i separata redovisningar av olika funktioner.
Hur ser ekonomi, produktivitet och kvalitet ut för kommunens särskilda boenden och
hemtjänstgrupper?
I rapporten redovisas de ekonomiska resultaten, olika nyckeltal, vissa kvalitetsindikatorer samt
resultat från en brukarundersökning för kommunens vård- och omsorgsboenden och hemtjänstgrupper. Syftet är att försöka ge en helhetsbild av ekonomi, produktivitet och kvalitet för kommunens äldreomsorg ”på lägsta möjliga nivå”, d v s de enheter där verksamheten bedrivs.
När det gäller kommunens vård- och omsorgsboenden kan man särskilt peka på följande iakttagelser avseende ekonomi och resurser:
• Det ekonomiska resultatet varierar från plus 1 289 tkr till minus 1 563 tkr. Budgeterat resultat är för samtliga enheter 0.
• Kostnad (personal, material, tjänster) per plats och år, totalt, varierar från 533 tkr till 753
tkr avseende boende med heldygnsomsorg. Lika stora skillnader i kostnad per plats har
boendena med hemtjänstinsatser.
• Personaltätheten (antal personal per vårdtagare) på natten varierar stort mellan enheterna.
Boendena med hemtjänstinsatser uppvisar stora skillnader i personaltäthet även dagtid.
• Beläggningen varierar från 76 % till 98 %. Stadsdel Väster verkar ha lägst beläggning.
Stadsrevisionens hittar, i analysen, inga bra förklaringar till den stora spridningen i redovisade
resultat. För vissa enheter kan kostnader för ombyggnation vara en förklaring. Andra orsaker till
skillnaderna gentemot budgeterade nollresultat kan finnas i själva redovisningen. Stadsrevisionen
efterfrågar förklaringar till skillnader i den ekonomiska bokföringen.
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När det gäller resultaten av de kvalitetsindikatorer som kommunen använder sig av är följande av
intresse:
• Andel utbildad personal varierar från 70 % till 100 %
• De flesta brukare har en aktuell genomförandeplan men delaktigheten vid planeringen varierar från 0 % till 100 %
• Långt ifrån alla brukare har en aktuell läkemedelsgenomgång
• Endast ett boende erbjuder aktiviteter under helgerna. Hälften av boendena erbjuder
minst två gemensamma aktiviteter varje vardag, hälften gör det inte. Samtliga enheter,
förutom tre, uppger att man erbjuder daglig utevistelse (här finns en otydlighet vad som
menas med ”erbjuds” och där vissa boenden verkar ha en egen policy när det gäller aktiviteter)
• Brukarnas uppfattning om kvaliteten (enligt undersökningen från år 2011) varierar mellan
boendena. Områden med genomgående sämre resultat är: rehabilitering/rörelseträning,
möjligheter att komma ut när man vill, möjlighet att göra sån man trivs med samt mat och
måltidssituationen. Dessa områden bör ses över och förbättras
Sammanfattningsvis är Stadsrevisionens slutsats att kvaliteten i verksamheten, enligt de använda
indikatorerna, varierar relativt mycket mellan kommunens vård- och omsorgsboenden.
När det gäller ordinärt boende/hemtjänst och de olika hemtjänstdistrikten vill vi peka på följande
förhållanden:
• Stadsdelarna har olika principer för budgetering (och redovisning) av kostnader och intäkter på de olika hemtjänstdistrikten/grupperna, från traditionell kostnadsbudgetering till
”delvis köp-sälj” och fullt ut köp-sälj med budgeterat nollresultat.
• Stora variationer förekommer i snittid (beviljade timmar) per vårdtagare mellan distrikten,
från 16 timmar per månad till 54 timmar per månad. (Genomsnittet för riket enligt SKL
är 22,5 timmar beviljad hemtjänst per månad år 2012.)
• Det är stora variationer i kostnad per beviljad timma, från 306 kr till 739 kr och kostnad
per vårdtagare, från 89 tkr per år till 213 tkr per år. (Här kan nämnas att vi haft vissa svårigheter att få jämförbara resultat då man bokfört kostnader på olika sätt.)
• Kontinuiteten har försämrats något mellan mars och augusti 2013 från 16 till 17 olika
personer som hjälper en vårdtagare under en 14-dagarsperiod. Kommunens mål i budget
är 13 personer.
• Den genomsnittliga brukartiden för perioden januari-augusti 2013 varierar från 51 % till
71 %. Snittet för Borås Stad är 61 %. Stadens mål är 65 %. (Enligt SKL behövs en brukartid på 75 % för att uppnå en godtagbar resursanvändning.)
• Delaktigheten i planeringen av hemtjänstinsatserna varierar från 0 % till 82 %. Andel utbildad personal varierar från 59 % till 100 %.
• Brukarnas uppfattning om kvaliteten (enligt undersökningen från 2011) varierar mellan
distrikten. Områden med genomgående sämre resultat är: rehabilitering/rörelseträning,
möjligheter att komma ut när man vill, mat och måltidssituationen samt antal personer
som hjälper brukaren (kontinuiteten). Dessa områden bör ses över och förbättras.
Sammanfattningsvis är Stadsrevisionens slutsats att effektivitet och kvalitet varierar relativt mycket mellan de olika hemtjänstdistrikten.
En övergripande slutsats är att verksamheten inte är likvärdig i kommunens olika vård och omsorgsboenden och inom hemtjänsten. Så stora skillnader i effektivitet och kvalitet är inte rimlig.
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Stadsrevisionen uppmanar därför stadsdelsförvaltningarna att mer i detalj undersöka vad de stora
skillnaderna i ekonomi, produktivitet och kvalitet beror på.
När det gäller frågan om måluppfyllelse kan Stadsrevisionen konstatera att Kommunfullmäktiges
mål om andel personal med undersköterskeutbildning eller motsvarande, 90 % respektive 91 %
inte uppnåtts fullt ut. Av de 22 vård- och omsorgsboendena uppnådde 11 stycken målet på 91 %
och 11 stycken gjorde det inte. Av hemtjänstdistrikten uppnådde 8 stycken målen medan lika
många inte nådde målen.
I 2013 års budget för Borås Stad infördes ett mål avseende kontinuitet inom hemtjänsten på
högst 13 olika personer som hjälper en vårdtagare under en 14-dagarsperiod. Stadsrevisionen
konstaterar att denna målsättning inte uppnås under året.
Finns det något samband mellan kostnader och kvalitet eller mellan olika kvalitetsindikatorer? Exempelvis om enheter med höga kostnader har högre kvalitet?
När det gäller kommunens vård- och omsorgsboenden har vi försökt ta reda på om det finns
något samband mellan:
• Kostnader och redovisade kvalitetsindikatorer. Har enheter med höga kostnader högre
kvalitet?
• Utbildad personal och övriga kvalitetsindikatorer. Har enheter med hög andel utbildad
personal högre kvalitet?
Vår ambition har varit att se om det finns några tendenser åt något visst håll. Resultaten av analysen kan sammanfattas på följande sätt:
• Vi kan se en viss tendens att enheter med högre kostnader har något bättre resultat på
NKI/brukarundersökningen.
• En enhet med hög kostnad per plats har genomgående den högsta kvaliteten. En annan
enhet med hög kostnad per plats har dock genomgående den sämsta kvaliteten.
• De enheter med flest ”nej” på det sociala innehållet har hög kostnad per plats.
• Enheter med hemtjänst har lägre kostnad per plats än övriga enheter men kan inte sägas
ha en lägre kvalitet.
• Enheterna med hög kostnad per plats tenderar att ha något högre personaltäthet (dag +
natt). Dock inget starkare samband.
• Vi kan heller inte se någon tydlig tendens att enheter med hög utbildningsnivå har högre
kvalitet på verksamheten.
Sammanfattningsvis är vår slutsats att höga kostnader inte medför en högre kvalitet enligt de i
rapporten använda kvalitetsindikatorerna.
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Kommunfullmäktige

Bestämmelser om ersättningar till kommunens
förtroendevalda 2015-2018
Gällande arvodesregler antogs av Kommunfullmäktige den 17 juni 2010
inför mandatperioden 2011-2014 och har justerats en gång under perioden.
Liksom tidigare har en översyn av bestämmelserna gjorts inför kommande ny
mandatperiod. Arvodesdelegationen med valda representanter för samtliga partier i
Kommunfullmäktige lämnar härmed ett förslag om justeringar av reglerna.
Förslaget innebär i huvudsak följande:
Årsarvoderade förtroendevalda får rätt att erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst inte
bara för kongress, konferens, informationsmöte och kurser utan också även vid längre
tjänsteförrättningar som exempelvis utlandsresor.
Presidierna i stadsdelsnämnderna får utökad rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst
från 1 dag/vecka till 2 dagar/vecka (eller totalt max 100 dagar/år) för att kunna delta i
exempelvis överläggningar, ärendeberedningar, kurser, konferenser, inspektioner och/eller
studiebesök.
Grundnivån (GN) för år 2015 i bestämmelserna är uppräknad med 3% till 52 141 kr.

Arvodesdelegationen föreslår Kommunfullmäktige besluta
”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2015 2015” antas och gäller fr.o.m. den 1 januari 2015.

ARVODESDELEGATIONEN

Petter Löberg
Göran Björklund
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Nuvarande

Föreslagen

§9

§9

Förtroendevald äger uppbära förrättningsarvode för:
a) protokolljustering, då särskild tid och plats
bestämts härför
b) kongress konferens, informationsmöte och
kurser
c) förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation eller annan
motpart
d) överläggning eller sammanträde med annat
kommunalt organ än det den förtroendevalde tillhör
e) överläggning med icke kommunalt organ

Förtroendevald äger uppbära förrättningsarvode för:
a) protokolljustering, då särskild tid och plats
bestämts härför
b) kongress konferens, informationsmöte och
kurser
c) förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation eller annan
motpart
d) överläggning eller sammanträde med annat
kommunalt organ än det den förtroendevalde tillhör
e) överläggning med icke kommunalt organ

f) utförande av på revisor ankommande revisionsuppdrag

f) utförande av på revisor ankommande revisionsuppdrag

g) inspektion eller studiebesök inom det egna g) inspektion eller studiebesök inom det egna
förvaltningsområdet
förvaltningsområdet
h) överläggningar då den förtroendevalde ersät- h) överläggningar då den förtroendevalde ersätter ordförande eller vice ordförande
ter ordförande eller vice ordförande
i) beslut i delegationsärenden
i) beslut i delegationsärenden
Kommentar: Rätt till ersättning för deltagande i
förrättning föreligger endast om det föregåtts av
särskilt beslut eller i efterhand godkänts av
nämnden. Sådant beslut eller godkännande erfordras ej i fall som avses i punkt h).

Kommentar: Rätt till ersättning för deltagande i
förrättning föreligger endast om det föregåtts av
särskilt beslut eller i efterhand godkänts av
nämnden. Sådant beslut eller godkännande erfordras ej i fall som avses i punkt h).

Årsarvoderad förtroendevald äger i det uppdrag
han är arvoderad för ej uppbära förrättningsarvode. Dock kan årsarvoderad erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst för punkt
b).

Årsarvoderad förtroendevald äger i det uppdrag
han är arvoderad för ej uppbära förrättningsarvode. Dock kan årsarvoderad erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst för punkt b)
samt vid längre tjänsteförrättningar exvis vid utlandsresor.

Årsarvoderad förtroendevald som är djurhållande lantbrukare skall kompenseras för 100 %
av sina kostnader enligt pristabell för vikarie
från Lantbrukets Avbytartjänst vid frånvaro
från sitt lantbruk för politiska uppdrag (Kongress, konferens, informationsmöte och kurs)
som sträcker sig över en hel dag.

Årsarvoderad förtroendevald som är djurhållande lantbrukare skall kompenseras för 100 %
av sina kostnader enligt pristabell för vikarie
från Lantbrukets Avbytartjänst vid frånvaro
från sitt lantbruk för politiska uppdrag (Kongress, konferens, informationsmöte och kurs)
som sträcker sig över en hel dag.

Ordförande och vice ordförande i valnämnden Ordförande och vice ordförande i valnämnden
är berättigade till förrättningsarvode under de år är berättigade till förrättningsarvode under de år
som årsarvode inte utbetalas.
som årsarvode inte utbetalas.
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§ 13

§ 13

Vid sammanträde och förrättning utom kommunen åtnjuter förtroendevald reskostnadsersättning och traktamente enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare
i det kommunala reseavtalet.

Vid sammanträde och förrättning utom kommunen åtnjuter förtroendevald reskostnadsersättning och traktamente enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare
i det kommunala reseavtalet.

Vid sammanträde och förrättning inom kommunen utgår reskostandsersättning enligt följande:
1.
Huvudregeln är att resekostnadsersättning
endast kan utgå om avståndet mellan den
förtroendevaldes fasta bostad och sammanträdes-/förrättningsplatsen överstiger
5 km. Ett undantag från denna regel
anges i punkt 4.
Resekostnadsersättning utgår endast för
resa som faktiskt företagits. Den längsta
ersättningsberättigade resan är avståndet
från den fasta bostaden till sammanträdes-/förrättningsplatsen. Om särskilda skäl föreligger må dock Kommunstyrelsen medge resekostnadsersättning
från annan plats.

Vid sammanträde och förrättning inom kommunen utgår reskostandsersättning enligt följande:
1.
Huvudregeln är att resekostnadsersättning
endast kan utgå om avståndet mellan den
förtroendevaldes fasta bostad och sammanträdes-/förrättningsplatsen överstiger
5 km. Ett undantag från denna regel
anges i punkt 4.
Resekostnadsersättning utgår endast för
resa som faktiskt företagits. Den längsta
ersättningsberättigade resan är avståndet
från den fasta bostaden till sammanträdes-/förrättningsplatsen. Om särskilda skäl föreligger må dock Kommunstyrelsen medge resekostnadsersättning
från annan plats.

2.

I första hand utgår ersättning för färdbil- 2.
jett på allmänt kommunikationsmedel om
sådant kan utnyttjas.

I första hand utgår ersättning för färdbiljett på allmänt kommunikationsmedel om
sådant kan utnyttjas.

3.

I andra hand utgår ersättning för bil enligt 3.
tillämpliga delar av för kommunens arbetstagare gällande bilersättningsbestämmelser. För den del av resvägen som ligger inom 5 km från sammanträdes-/förrättningsplatsen utgår inte någon ersättning.

I andra hand utgår ersättning för bil enligt
tillämpliga delar av för kommunens arbetstagare gällande bilersättningsbestämmelser. För den del av resvägen som ligger inom 5 km från sammanträdes-/förrättningsplatsen utgår inte någon ersättning.

4.

Om den förtroendevalde inte har möjlig- 4.
het att använda allmänt kommunikationsmedel, egen bil eller färdas tillsammans
med annan förtroendevald i dennes bil
kan ersättning erhållas för utgift för resa
med taxibil.
Även om avståndet mellan bostaden och
sammanträdes-/förrättningsplatsen inte
uppgår till 5 km, kan ersättning utgå för
taxiresa om resan görs under sådan tid då
allmänt kommunikationsmedel inte finns
tillgängligt.

Om den förtroendevalde inte har möjlighet att använda allmänt kommunikationsmedel, egen bil eller färdas tillsammans med annan förtroendevald i
dennes bil kan ersättning erhållas för utgift för resa med taxibil.
Även om avståndet mellan bostaden och
sammanträdes-/förrättningsplatsen inte
uppgår till 5 km, kan ersättning utgå för
taxiresa om resan görs under sådan tid då
allmänt kommunikationsmedel inte finns
tillgängligt.
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Kommentar: Det förutsättes att den förtroendevalde medverkar till att billigaste alternativ
används, i förekommande fall genom samåkning. Enligt bilersättningsbestämmelserna utgår
för varje medresenär en förhöjd kilometerersättning. Med fast bostad avses den plats där
den förtroendevalde är folkbokförd.

Kommentar: Det förutsättes att den förtroendevalde medverkar till att billigaste alternativ
används, i förekommande fall genom samåkning. Enligt bilersättningsbestämmelserna utgår
för varje medresenär en förhöjd kilometerersättning. Med fast bostad avses den plats där
den förtroendevalde är folkbokförd.

Ordförande i kommundelsnämnd får medge att
resekostnadsersättning utbetalas från annan
plats än den förtroendevaldes folkbokföringsadress, vid beslut om omedelbart omhändertagande i socialt utskott eller motsvarande vid ett
extra sammanträde.

Ordförande i kommundelsnämnd får medge att
resekostnadsersättning utbetalas från annan
plats än den förtroendevaldes folkbokföringsadress, vid beslut om omedelbart omhändertagande i socialt utskott eller motsvarande vid ett
extra sammanträde.
Om egen bil används enligt p 3 ovan ersätts erlagda
parkeringsavgift. Årsarvoderad förtroendevald får också
erlagda parkeringsavgifter ersatta då tjänsteärende föranlett av förtroendeuppdraget som ej medför särskilt
förrättningsarvode utförs.

§ 17 a)

§ 17 a)

För de förtroendevalda i de nämnder/bolag
som finns upptagna i bilaga A kan ett arvode
uppgående till 250 kr/månad utbetalas om den
förtroendevalde väljer att i stället ta emot sina
sammanträdeshandlingar uteslutande i elektronisk form. Arvodet avser att kompensera den
förtroendevalde för de extra omkostnader som
därmed kan uppkomma såsom papper för utskrift, skrivarpatroner och uppkopplingskostnader för tid på Internet.

För de förtroendevalda i de nämnder/bolag
som finns upptagna i bilaga A kan ett arvode
uppgående till 250 kr/månad utbetalas om den
förtroendevalde väljer att i stället ta emot sina
sammanträdeshandlingar uteslutande i elektronisk form. Arvodet avser att kompensera den
förtroendevalde för de extra omkostnader som
därmed kan uppkomma såsom papper för utskrift, skrivarpatroner och uppkopplingskostnader för tid på Internet.
Ovanstående kan inte tillämpas på de förtroendevalda
som tillhör nämnder/bolag som beslutat sig för att tilllämpa ”Digitala nämndhandlingar”

§ 22

§ 22

För bestämning av årsarvodenas storlek (bil A)
relateras dessa till en grundnivå (GN). Grundnivån för 2010 är 45 084 kronor.

För bestämning av årsarvodenas storlek (bil A)
relateras dessa till en grundnivå (GN). Grundnivån för 2015 är 52 141 kronor.
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Bilaga A

Bilaga A

Arvodesgrupp B 1,8 GN (81.151 år 2010)
Arbetslivsnämnden (2,5 GN under år 2011)
(112.271 kr år 2010) *)
Utbildningsnämnden

Arvodesgrupp B 1,8 GN
Utbildningsnämnden

Arvodesgrupp C 1,6 GN (72.134 kr år 2010)
Samhällsbyggnadsnämnden

den
Arbetslivsnämnden
Sociala omsorgsnämnden

Arvodesgrupp E 0,9 GN
Valnämnden under valår (år då ordinarie val till
Riksdagen samt om- och nyval av Riksdagen,
Regionfullmäktige och/eller Kommunfullmäktige genomförs och Borås Stad är berört, val till
EU-parlamentet och folkomröstning).
Borås Djurpark AB
Borås Lokaltrafik AB
AB Bostäder
Borås Elnät AB
BoråsBorås TME AB

Arvodesgrupp E 0,9 GN
Valnämnden under valår (år då ordinarie val till
Riksdagen samt om- och nyval av Riksdagen,
Regionfullmäktige och/eller Kommunfullmäktige genomförs och Borås Stad är berört, val till
EU-parlamentet och folkomröstning).
Borås Djurpark AB
Borås Lokaltrafik AB
AB Bostäder
Borås Elnät AB
Borås Stad Textile Fashion center AB

Arvodesgrupp F 0,6 GN (27.050 kr år 2010)
Konsumentnämnden
Industribyggnader i Borås AB
Borås kommuns parkerings AB
Fristadsbostäder AB
AB Sandhultsbostäder
AB Toarpshus
Viskaforshem AB
Överförmyndarnämnden

Arvodesgrupp F 0,6 GN
Industribyggnader i Borås AB
Borås kommuns parkerings AB
Fristadsbostäder AB
AB Sandhultsbostäder
AB Toarpshus
Viskaforshem AB
Överförmyndarnämnden
BoråsBorås TME AB
Waste Recovery AB

Kommunalråden
Till kommunalråden utgår årsarvode motsvarande 1 GN (45.084 kr år 2010) per månad. De
kommunalråd som utgör presidiet i Kommunstyrelsen skall arvoderas speciellt för dessa uppgifter. Till ordförande i Kommunstyrelsen utbetalas ett tillägg på 0,14 GN (6.312 kr år 2010)/månad. Till förste vice ordförande i Kommunstyrelsen utbetalas 0,07 GN (3.156 kr år
2010)/månad och till andre vice ordförande
0,04 GN (1.803 kr år 2010)/mån.

Kommunalråden
Till kommunalråden utgår årsarvode motsvarande 1 GN per månad. De kommunalråd som
utgör presidiet i Kommunstyrelsen skall arvoderas speciellt för dessa uppgifter. Till ordförande
i Kommunstyrelsen utbetalas ett tillägg på 0,2
GN/månad. Till förste vice ordförande i Kommunstyrelsen utbetalas 0,15 GN/månad och till
andre vice ordförande 0,05 GN/mån.

Stadsdelsnämnderna *)
Årsarvoderad förtroendevald i de tre stadsdelnämnderna har rätt till ersättning för förlorad

Stadsdelsnämnderna
Årsarvoderad förtroendevald i de tre stadsdelnämnderna har rätt till ersättning för förlorad

Arvodesgrupp C 1,7 GN Samhällsbyggnadsnämn-
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arbetsinkomst enligt § 2 i ”Bestämmelser om
ersättningar till förtroendevalda” i storleksordningen en (1) dag/vecka, eller totalt max 50
dagar/år, för att kunna delta i exempelvis överläggningar, ärendeberedningar, kurser, konferenser, inspektioner och/eller studiebesök. Något särskilt beslut i respektive stadsdelsnämnd
fordras ej.

arbetsinkomst enligt § 2 i ”Bestämmelser om
ersättningar till förtroendevalda” i storleksordningen två (2) dag/vecka, eller totalt max 100 dagar/år, för att kunna delta i exempelvis överläggningar, ärendeberedningar, kurser, konferenser, inspektioner och/eller studiebesök. Något särskilt beslut i respektive stadsdelsnämnd
fordras ej.

*) En utvärdering/avstämning av utfallet 2011
skall göras av Arvodesdelegationen under första
kvartalet 2012.
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Bestämmelser om ersättningar till kommunens
förtroendevalda 2015-2018
Antagna av Kommunfullmäktige 1991-12-12, ändrade 1992-12-17, 1995-01-19, 1998-08-20,
2002-10-17, 2006-10-19, 2010-06-17, 2011-09-22 och 2011-09-22
Gäller fr o m den

Inledande bestämmelser
§1
Ersättning till förtroendevald i kommunalt organ utgår i form av förlorad arbetsförtjänst, pensionsförmån, semesterförmån samt årsarvode, sammanträdesarvode, förrättningsarvode, resekostnadsersättning
och traktamente. Ersättning kan också utgå för de särskilda kostnader som föranletts av förtroendeuppdraget enligt de grunder som anges i §§ 16-18. Ersättning till förtroendevald i annat fall utgår i form
av särskilt arvode, som beslutas av fullmäktige eller berörd nämnd.
Kommentar: Med kommunalt organ förstås Kommunfullmäktige, av Kommunfullmäktige tillsatt beredning Kommunstyrelsen, annan kommunal nämnd, av Kommunstyrelsen eller av annan kommunal
nämnd tillsatt beredning även som revisor samt i bilaga A upptagna bolag och stiftelser. Till beredning
räknas ej blott beredning i egentlig mening utan även arbetsutskott, avdelning, delegation, kommitté
och dylikt.

Förlorad arbetsinkomst
§2
Ersättning utgår med belopp per timma som baseras på den faktiska inkomstförlusten. Den förtroendevalde är skyldig att vid anmodan styrka förlusten till behörig instans.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår för högst åtta timmar per dag. Om förtroendevald med
schemalagd arbetstid med intyg från arbetsgivaren visar att arbetsinkomst förlorats för mer än åtta
timmar utgår ersättning även för denna tid. Intyg om detta ska lämnas samtidigt med begäran om ersättning.
Storleken på ersättning för förlorad arbetsinkomst grundas på i förväg inlämnad löneuppgift. Uppgift
lämnas vid första ersättningsbegäran för varje kalenderår samt vid inkomstförändring. Retroaktiv justering av belopp kan inte ske.
För anställda gäller som grund för ersättningens storlek inlämnad, av arbetsgivaren styrkt, uppgift om
månadsinkomst. Ersättning sker i enlighet med anmälda timmar på inlämnad reseräkning och arvodesblankett.
Omräkning av månadslön till timlön sker genom att månadslön divideras med 165.
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst kan utges då det mellan arbetstagaren och arbetsgivaren föreligger särskilt avtal om att den förtroendevalde fullgör arbetet på annan tid p g a uppdraget. Arbetsgivaren ska intyga att särskilt avtal finns.
För egenföretagare grundas ersättningens storlek på inlämnad uppgift om styrkt månadsinkomst eller
på schablonberäknad årsinkomst om 40 % av grundarvode för kommunalråd. Arvodesdelegationen
Kommunal författningssamling för Borås 2015.
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prövar i varje enskilt fall rätten att använda schablonberäknad inkomst.
Med egenföretagare avses person som innehar F-skattesedel. Annan bedömning avgörs i varje enskilt
fall av arvodesdelegationen.
I de fall den förtroendevalde uppbär arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller föräldrapenning utgår
ersättning med det belopp den förtroendevalde går miste om p g a sitt uppdrag. Begärt belopp styrkas
med intyg eller motsvarande från ansvarig kassa. För Försäkringskassans godkännande av fullgörande
av uppdrag under pågående sjukskrivning ansvarar den förtroendevalde.
Högsta ersättning för förlorad arbetsinkomst motsvarar en dagersättning*) för Kommunalråd.
*)
Dagersättning = grundarvode för Kommunalråd: 22 dagar.

§ 2 a)
För förtroendevald som inte har rätt till pension enligt pensionsreglemente för förtroendevalda i Borås
Stad gäller att vid utbetalning av ersättning för förlorad arbetsinkomst skall dessutom avsättning till
pensionsförsäkring enligt samma regler som gäller för tjänstepension för anställda inom Borås Stad.
Avsättningen placeras av Borås Stad.

§ 2 b)
Förtroendevald som tagit tjänstledigt för att fullgöra förtroendeuppdrag i så stor omfattning att tjänstledigheten minskar antalet semesterdagar är berättigad till ersättning för den förlorade semesterförmånen. Den förtroendevalde skall styrka storleken av den förlorade förmånen.
Om sammanträde förläggs till dag som den förtroendevalde har semester har den förtroendevalde inte
rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Årsarvode
§3
Årsarvode utgår till innehavare av uppdrag som finns angiven i bilaga A och enligt där angivna grunder.

§4
Avgår förtroendevald, som äger uppbära årsarvode, under tjänstgöringsperioden skall fördelning av
arvodet mellan denne och efterträdaren ske i förhållande till den tid varunder var och en av dem innehaft uppdraget. Det samma gäller för det fall förtroendevalds uppdrag förfallit p g a att valbarhetshinder uppkommer (KL 4:8).
Om förtroendevald med årsarvode under en sammanhängande tid, som överstiger en månad, p g a
sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag, ska arvodet minskas i motsvarande mån.
Har en ersättare utsetts enligt KL 6:16 för den som äger uppbära årsarvode, uppbär ersättaren arvode
som motsvarar tjänstgöringstiden.

§5
Kommunalråd äger uppbära arvode enligt bilaga A.
Kommunalråd äger för varje år ta ut den ledighet som motsvarar semester som en arbetstagare med
motsvarande ålder är berättigad till enligt AB 01. Under denna ledighet utgår, utöver arvode, ersättning motsvarande semesterdagstillägg enligt AB 01.
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Kommunalråd äger uppbära förmåner enligt de grunder som gäller för arbetstagare i AB 01 vid ledighet p g a sjukdom, havandeskap, ledighet för vård av barn m m, ledighet för värnpliktstjänstgöring
m m. Kommunalråd är tillförsäkrad grupplivsskydd under mandatperioden enligt KFAs försäkringsbestämmelser. Vid förekommande olycksfall i samband härmed är kommunalråd försäkrad enligt
de allmänna försäkringsvillkoren för TFA-KL samt speciellt beslutade särskilda försäkringsvillkor om
TFA-KL efter central överenskommelse.
Det utgående arvodet enligt ovan samordnas såsom för arbetstagare enligt AB 01 med därtill hörande
specialbestämmelser. För kommunalråd gäller i förekommande fall ”Normalpensionsreglemente för
kommunala förtroendevald” (PRF-KL 1987). För heltidssysselsatt kommunalråd, som tillträtt sitt uppdrag inför mandatperioden 2003-01-01 – 2006-12-31 gäller ”Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda” (PBF).

§6
För deltidssysselsatt förtroendevald, vars uppdrag bedöms uppgå till minst 40 % av heltidssysselsättning, gäller ”Normalpensionsreglemente för kommunala förtroendevalda (PRF-KL 1987) och PBF i
de fall kommunstyrelsen så beslutar.
Årsarvoderad förtroendevald som är ansluten till kommunal pension enligt 5 eller 6 §§ har inte rätt till
ersättning för eventuellt förlorade pensionsförmåner som härrör från anställning.

§7
Särskild ersättning skall utges till deltidssysselsatt förtroendevald, för vilken kommunen inte beslutat
att PRF-KL och PBF skall gälla och vars tjänstepension i anställning konstaterats ha minskat på grund
av uppdrag/uppdragen hos kommunen.

Sammanträdes- och förrättningsarvoden
§8
Förtroendevald äger uppbära sammanträdesarvode för deltagande i sammanträde med det kommunala
organ den förtroendevalde tillhör om protokoll föres.
Årsarvoderad förtroendevald erhåller sammanträdesarvode vid protokollförda sammanträden med dels
ifrågavarande nämnd och dels särskilt beredningsorgan med företrädare för flera nämnder. Sammanträdesarvode utgår inte vid sammanträde med av nämnden utsedd beredning, utskott, delegation e d
såvida ej p g a särskilda skäl annorlunda beslutats av den nämnd som tillsatt beredningen, utskottet
o s v.
Kommunalråd äger uppbära sammanträdesarvode vid deltagande i Kommunfullmäktiges sammanträde
men ej för övriga sammanträden och förrättningar inom kommunen.
Kommentar: Sammanträdesarvode för ordförande och vice ordförande eller annan årsarvoderad utgår
ej vid sammanträde med exempelvis kommunalrådsberedning, beredningsgrupp då protokoll ej föres,
samråd, eller då grupp sammankallas särskilt för information i viss fråga.
Med särskilda skäl i andra stycket förstås en beredning, utskott eller delegation som inrättas för att
lösa en i tiden begränsad arbetsuppgift av extraordinär karaktär.
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§9
Förtroendevald äger uppbära förrättningsarvode för:
a) protokolljustering, då särskild tid och plats bestämts härför
b) kongress konferens, informationsmöte och kurser
c) förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation eller annan motpart
d) överläggning eller sammanträde med annat kommunalt organ än det den förtroendevalde tillhör
e) överläggning med icke kommunalt organ
f) utförande av på revisor ankommande revisionsuppdrag
g) inspektion eller studiebesök inom det egna förvaltningsområdet
h) överläggningar då den förtroendevalde ersätter ordförande eller vice ordförande
i) beslut i delegationsärenden
Kommentar: Rätt till ersättning för deltagande i förrättning föreligger endast om det föregåtts av särskilt beslut eller i efterhand godkänts av nämnden. Sådant beslut eller godkännande erfordras ej i fall
som avses i punkt h).
Årsarvoderad förtroendevald äger i det uppdrag han är arvoderad för ej uppbära förrättningsarvode.
Dock kan årsarvoderad erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst för punkt b) samt vid längre tjänsteförrättningar exvis utlandsresor.
Årsarvoderad förtroendevald som är djurhållande lantbrukare skall kompenseras för 100 % av sina
kostnader enligt pristabell för vikarie från Lantbrukets Avbytartjänst vid frånvaro från sitt lantbruk för
politiska uppdrag (Kongress, konferens, informationsmöte och kurs) som sträcker sig över en hel dag.
Ordförande och vice ordförande i valnämnden är berättigade till förrättningsarvode under de år som
årsarvode inte utbetalas.

§ 10
Förtroendevald, som är ledamot i Kommunstyrelsen eller sådan nämnd som omtalas i 3 kap 3 § kommunallagen, får ersättning såsom för förrättning då denne deltar i partigruppmöte, som hålles med anledning av sammanträde med respektive organ.
Kommentar: Ur ersättningssynpunkt skall partigruppsammanträde och efterföljande nämndsammanträde betraktas som ett sammanträde även om de äger rum på skilda dagar. Det ankommer på
gruppledaren att lämna uppgift om närvaro och sammanträdestid till nämndens sekreterare. Ovanstående gäller ej partigruppsammanträde inför fullmäktigesammanträde.
Endast ett gruppmöte före varje nämndsammanträde ersättes.
Ledamot och ersättare i Kommunfullmäktige erhåller ersättning med sammanlagt 0,01 GN för deltagande i partigruppsammanträde inför sammanträde med kommunfullmäktige.
Kommentar: Ersättning för förlorad arbetsinkomst kan erhållas även för dessa sammanträden.
Det åligger partigruppernas gruppledare eller motsvarande att lämna uppgift om omfattning och närvaro till sekreteraren i respektive organ.
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§ 11
Sammanträdes- och förrättningsarvode utgår med följande belopp:
1 Inom kommunen
- för första timman i resp organ
0,01 GN
- för varje därefter påbörjad halvtimma
0,0025 GN
2 Utom kommunen
- t o m 4 timmar
0,018 GN *)
- över 4 timmar
0,036 GN *)
*)
Dock skall ersättning för förrättning som visst kalenderdygn enbart omfattar restid istället ersättas
enligt reglerna om färdtidsersättning i AB 01.
Tim- och förrättningsarvodena samt ersättning för deltagande i partigruppssammanträde inför Kommunfullmäktige skall årligen per den 1 januari uppräknas.
Vid sammanträde/förrättning utom kommunen inräknas även restiden i sammanträdes- resp förrättningstiden.

§ 12
Ersättare i kommunalt organ äger - oberoende av om han tjänstgör i ledamots ställe eller ej - uppbära
sammanträdesarvode med samma belopp som bestämts för ledamot.

Resekostnadsersättning och traktamente
§ 13
Vid sammanträde och förrättning utom kommunen åtnjuter förtroendevald reskostnadsersättning och
traktamente enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet.
Vid sammanträde och förrättning inom kommunen utgår reskostandsersättning enligt följande:
1.
Huvudregeln är att resekostnadsersättning endast kan utgå om avståndet mellan den förtroendevaldes fasta bostad och sammanträdes-/förrättningsplatsen överstiger 5 km. Ett undantag från
denna regel anges i punkt 4.
Resekostnadsersättning utgår endast för resa som faktiskt företagits. Den längsta ersättningsberättigade resan är avståndet från den fasta bostaden till sammanträdes-/förrättningsplatsen.
Om särskilda skäl föreligger må dock Kommunstyrelsen medge resekostnadsersättning från annan plats.
2.

I första hand utgår ersättning för färdbiljett på allmänt kommunikationsmedel om sådant kan utnyttjas.

3.

I andra hand utgår ersättning för bil enligt tillämpliga delar av för kommunens arbetstagare gällande bilersättningsbestämmelser. För den del av resvägen som ligger inom 5 km från sammanträdes-/förrättningsplatsen utgår inte någon ersättning.

4.

Om den förtroendevalde inte har möjlighet att använda allmänt kommunikationsmedel, egen bil
eller färdas tillsammans med annan förtroendevald i dennes bil kan ersättning erhållas för utgift
för resa med taxibil.
Även om avståndet mellan bostaden och sammanträdes-/förrättningsplatsen inte uppgår till 5
km, kan ersättning utgå för taxiresa om resan görs under sådan tid då allmänt kommunikationsmedel inte finns tillgängligt.

Kommentar: Det förutsättes att den förtroendevalde medverkar till att billigaste alternativ används, i
förekommande fall genom samåkning. Enligt bilersättningsbestämmelserna utgår för varje medresenär
Kommunal författningssamling för Borås 2015.

Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda

028:6

en förhöjd kilometerersättning. Med fast bostad avses den plats där den förtroendevalde är folkbokförd.
Ordförande i kommundelsnämnd får medge att resekostnadsersättning utbetalas från annan plats än
den förtroendevaldes folkbokföringsadress, vid beslut om omedelbart omhändertagande i socialt utskott eller motsvarande vid ett extra sammanträde.
Om egen bil används enligt p 3 ovan ersätts erlagda parkeringsavgift. Årsarvoderad förtroendevald
får också erlagda parkeringsavgifter ersatta då tjänsteärende föranlett av förtroendeuppdraget som ej
medför särskilt förrättningsarvode utförs.

Barntillsyn
§ 14
Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av barn, som vårdas i
den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte fyllt 12 år. Ersättning utgår inte för tillsyn
som utförs av egen familjemedlem eller av samboende och inte heller för tid, då barnet vistas i den
kommunala barnomsorgen.
Ersättning utgår med det belopp som gäller för av kommunen anställd dagbarnvårdare. Särskild omkostnadsersättning utgår inte i sådant fall.

Särskilda kostnader
§ 15
Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av handikappad person,
som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning utgår inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller motsvarande.

§ 16
Ersättning utgår till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader som föranletts av uppdraget. Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av handlingar och liknande.

§ 17
Respektive kommunala organ träffar överenskommelse med den förtroendevalde om vilka kostnader
som är ersättningsberättigade enligt 15 och 16 §. Den förtroendevalde skall vid varje tillfälle då han
haft kostnader som är ersättningsberättigade, anmäla detta till sekreteraren i vederbörande kommunala
organ.

§ 17 a)
För de förtroendevalda i de nämnder/bolag som finns upptagna i bilaga A kan ett arvode uppgående
till 250 kr/månad utbetalas om den förtroendevalde väljer att i stället ta emot sina sammanträdeshandlingar uteslutande i elektronisk form. Arvodet avser att kompensera den förtroendevalde för de extra
omkostnader som därmed kan uppkomma såsom papper för utskrift, skrivarpatroner och uppkopplingskostnader för tid på Internet.
Ovanstående kan inte tillämpas på de förtroendevalda som tillhör nämnder/bolag som beslutat sig för
att tillämpa ”Digitala nämndhandlingar”
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Särskilda arvoden
§ 18
Ledamöter, ersättare och revisorer vid vissa inrättningar, organ och institutioner äger rätt till ersättning
enligt dessa bestämmelser enligt bilagorna B (intressentsammansatta organ) och C (övriga).

Allmänna bestämmelser
§ 19
Om val förrättas av förtroendevald till uppdrag, som är förenat med årsarvode, skall det kommunala
organet omedelbart underrätta Administrativa kontoret härom.

§ 20
Arvoden och ersättningar utbetalas genom Administrativa kontorets försorg månadsvis i efterskott.
Kostnaden för arvoden och ersättningar bestrides av de kommunala organ som den förtroendevalde
tillhör.
För intressentsammansatt organ bestrids kostnaden av den kommunala nämnd/styrelse inom vars område organet verkar.
Närmare föreskrifter angående utbetalning av ersättningar meddelas av Administrativa kontoret.

§ 21
Frågor angående tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser samt komplettering av under § 18
angivna bilagor beslutas av Arvodesdelegationen.

§ 22
För bestämning av årsarvodenas storlek (bil A) relateras dessa till en grundnivå (GN). Grundnivån för
2015 är 52 141 kronor.

§ 23
Grundnivån (GN) skall uppräknas inför varje kalenderår under mandatperioden. För år 2016 skall
uppräkningen vara lika stor som den genomsnittliga lönejustering som de kommunanställda i Borås
Stad erhållit under år 2015. För år 2017 sker uppräkningen på samma grunder men med år 2016 som
jämförelseår. För år 2018 skall år 2017 användas som jämförelseår.
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Bilaga A

Årsarvodering av ordförande och vice ordförande i kommunens
nämnder, bolag m m
Årsarvoden till ordförande och vice ordförande i kommunens nämnder, bolag m m under perioden
2015-01-01--2018-12-31 baseras på en grundnivå (GN), som varje år är den samma som kommunalrådens arvode per månad och nivårelaterad enligt nedanstående förteckning.
Till ordföranden utgår arvode enligt förteckningen. Till vice ordförande utgår arvode motsvarande 80
% av ordförandens arvode (ej revisorsgrupperna). Andre vice ordförande erhåller 60 %. Dock erhåller
Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 80 %.

Arvodesgrupp A 3,5 GN
Stadsdelsnämnderna
Arvodesgrupp B 1,8 GN
Utbildningsnämnden
Arvodesgrupp C 1,7 GN
Samhällsbyggnadsnämnden
Arbetslivsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
Arvodesgrupp D 1,2 GN
Kommunfullmäktige
Miljö- och konsumentnämnden
Kulturnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
Fritid- och folkhälsonämndenTekniska nämnden
Borås Energi och Miljö AB
Arvodesgrupp E 0,9 GN
Revisorsgrupperna
Vice ordförande i revisorsgruppen
Valnämnden under valår (år då ordinarie val till Riksdagen samt om- och nyval av Riksdagen, Regionfullmäktige och/eller Kommunfullmäktige genomförs och Borås Stad är berört, val till EU-parlamentet
och folkomröstning).
Borås Djurpark AB
Borås Lokaltrafik AB
AB Bostäder
Borås Elnät AB
Borås Stad Textile Fashion center AB
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Arvodesgrupp F 0,6 GN
Industribyggnader i Borås AB
Borås kommuns parkerings AB
Fristadsbostäder AB
AB Sandhultsbostäder
AB Toarpshus
Viskaforshem AB
Överförmyndarnämnden
Waste Recovery AB
BoråsBorås TME AB
Kommunalråden
Till kommunalråden utgår årsarvode motsvarande 1 GN per månad. De kommunalråd som utgör presidiet i Kommunstyrelsen skall arvoderas speciellt för dessa uppgifter. Till ordförande i Kommunstyrelsen utbetalas ett tillägg på 0,2 GN/månad. Till förste vice ordförande i Kommunstyrelsen utbetalas
0,15 GN/månad och till andre vice ordförande 0,05GN/mån.
Gruppledare i Kommunstyrelsen
Till företrädare för varje parti, som är representerat i Kommunstyrelsen men som inte har någon kommunalrådspost utgår ett årligt gruppledararvode om 2,0 GN (90.168 kr år 2010 ). I detta stycke angiven företrädare för parti är ej att anse som årsarvoderad i den mening som anges i 8 och 9 §§.
Gruppledare Kommunfullmäktige
Varje parti som tar plats i Kommunfullmäktige och som inte erhåller varken kommunalråd eller
gruppledare i Kommunstyrelsen skall ha rätt till en årsarvoderad gruppledare, 0,5 GN/år, i Kommunfullmäktige.
Stadsdelsnämnderna
Årsarvoderad förtroendevald i de tre stadsdelnämnderna har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt § 2 i ”Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda” i storleksordningen två (2)
dag/vecka, eller totalt max 100 dagar/år, för att kunna delta i exempelvis överläggningar, ärendeberedningar, kurser, konferenser, inspektioner och/eller studiebesök. Något särskilt beslut i respektive
stadsdelsnämnd fordras ej.
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Bilaga B

Intressentsammansatta organ
Då nämnd/styrelse utsett någon ledamot/suppleant att ingå i ett intressentsammansatt organ utgår ersättning på samma sätt som vid sammanträde med delegation eller dylikt organ.
Nedan anges de fall då övriga ledamöter/suppleanter erhåller sammanträdes- och reseersättning.
Organ

Ersättning utgår till

Ersättning utgår inte till

Yrkesråd

Företrädare för arbetsgivare och Företrädare för skola och ararbetstagare
betsförmedling

Kommunalt funktionshinderråd

Samtliga

-

Kommunala pensionärsråd

Samtliga

-

Integrationsråd

Samtliga

-

Trafiksäkerhetsråd

Samtliga med undantag av anställda inom statliga, kommunala
och landstingskommunala organ, som i tjänsten deltar i arbetet.

Föreningen Folkrörelsernas arkiv i Samtliga styrelseledamöter och suppleanter.
Borås

Kommunal författningssamling för Borås 2015.

Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda

028:11

Bilaga C

Ersättning till ledamöter, suppleanter och revisorer i vissa organ
I följande förteckning anges de fall då kommunens ersättningsbestämmelser skall tillämpas för andra
än sådana kommunala organ som anges i § 1.
För övriga organ där kommunen väljer representanter gäller att respektive organ beslutar om arvode.

Organ

Ersättning betalas av
Kommunstyrelsen beslutar särskilt om arvode Kommunen Organet

Stiftelsen Bostäder för blinda

Ordförande

x

Stiftelsen L L Frimans donation

ordförande kassör revisor

xxx

Lygnerns vattenvårdsförbund

-

x

Ätrans vattenvårdsförbund

-

x

Viskans vattenvårdsförbund

-

x
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1

Redovisning frå
ån Kommu
unstyrelse
en av inneliggande
tomn
november månad 20
013 avgivn
na motion
ner
Inkom
Diarienum
mmer

Mo
otion

Behandling

KF 2002
2-03-18 § 26
2002/KS
S0249 001
KC

Mo
otion av Maj Steen (M); Avveckling
A
av
ko
ommunens e gen revision.

Under bered
dning.

KF 2005
5-04-21 § 49
2005/KS
S0393 050
J

Mo
otion av Solvveig Kjörnsbe
erg (S); Kolle
ektivavtal
vid
d upphandlin
ng.

Återremitterrat från
Kommunfullmäktige till
Kommunsty
yrelsen.
Under bered
dning.

KF 2006
6-08-17 § 107
7
2006/KS
S0558 821
E

Mo
otion av Kersstin Koivisto (Väg) om
iorrdningställan
nde av beach
hvolleyplan i
Sttadsparken fö
ör att främja ungas hälsa
a.

Klart för god
dkännande.

KF 2007
7-11-21--22 § 151
2007/KS
S0847 107
KC

Mo
otion av Williiam Petzäll (SD);
(
Saltemads
ca
amping.

Under bered
dning.

KF 2008
8-01-24 § 2
2008/KS
S0132 107
KC

Mo
otion av Kjel l Classon (S); Bygg
se
eniorbostäde r.

Under bered
dning.

KF 2008
8-02-21 § 19
2008/KS
S0225 050
J

Mo
otion av And
ders Österberg (S); Ja, till rättvisa
av
vtal! Nej till lö
öneapartheid
d i Borås!

Under bered
dning.

KF 2008
8-06-12 § 116
6
2005/KS
S0393 050
J

Mo
otion av Solvveig Kjörnsbe
erg (S); Kolle
ektivavtal
vid
d upphandlin
ng.

Under bered
dning.

KF 2009
9-01-22 § 2
2009/KS
S0111 614
E

Mo
otion av Ben
ngt Bohlin (S)) och Lars-Åke
Jo
ohansson (S)); Utbildning för vindkraft i Borås
Sttad.

Under bered
dning.

KF 2009
9-02-19 § 16
2009/KS
S0175 700
E

Mo
otion av And
ders Österberg (S);
Jä
ämlikhetsutre
edning – Ja tack!

Under bered
dning.

KF 2009
9-05-14 § 66
2009/KS
S0403 420
E

Mo
otion av And
ders Österberg (S); Mindrre partiklar
oc
ch fler levand
de människor - det är rättt bra.

Under bered
dning.

KF 2009
9-05-14 § 66
2009/KS
S0404 822
E

Mo
otion av And
ders Österberg (S); Anpassa
by
yggnaderna e
efter människan och inte
mä
änniskan efte
er byggnade
erna.

Under bered
dning.

KF 2009
9-09-17 § 115
5
2009/KS
S0588 107
E

Mo
otion av Leila
a Pekkala (S
S); Den bästa
a energin
är den som intte används.

Klart för god
dkännande.

KF 2009
9-10-15 § 130
0
2009/KS
S0661 317
SP

Mo
otion av Len nart Andreas
sson (V); Me
ed sikte på
stjjärnorna.

Under bered
dning.
Drogs ur Ko
ommunstyrelsen
2012-02-27

KF 2009
9-11-25--26 § 153
2009/KS
S0748 173
E

Mo
otion av Williiam Petzäll (SD);
(
Sprinklers i
äld
dreboenden..

Under bered
dning.
Kostnadsbe
eräkning
behöver kom
mpletteras.

KF 2009
9-12-17 § 178
8
2009/KS
S0815 532
SP

Mo
otion av Ida Legnemark (V)
( och Fredrich
Le
egnemark (V
V); Framtidens kollektivtra
afik.

Återremitterrat från
Kommunfullmäktige till
Kommunsty
yrelsen.
Under bered
dning.
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Redovisning frå
ån Kommu
unstyrelse
en av inneliggande
tomn
november månad 20
013 avgivn
na motion
ner
Inkom
Diarienum
mmer

Mo
otion

Behandling

KF 2010
0-02-25 § 15
2010/KS
S0204 219
SP

Mo
otion av Kjel l Classon (S); Utveckling
g av Hässleh
holmen.

Under bered
dning. Inkom
mmit
fyra remissv
var.

KF 2010
0-05-20 § 52
2010/KS
S0363 332
E

Mo
otion av Emiina Beganov
vic (S), Kjell Classon
C
(S
S) och Anderss Österberg (S); Lek är en
e barnslig
rättighet II.

Klart för god
dkännande.

KF 2010
0-05-20 § 52
2010/KS
S0364 829
E

Mo
otion av And
ders Österberg (S) och Ingwer
Kliche (S); Lett´s dance.

Klart för god
dkännande.

KF 2010
0-05-20 § 52
2010/KS
S0373 050
E

Mo
otion av Han
nna Werner (MP);
(
Inköp i tiden.

Under bered
dning.

KF 2010
0-06-17 § 69
2010/KS
S0516 110
Vn

Mo
otion av Joha
an Hellström
m (MP) och Martin
M
Ne
euman (Väg)); Färre kommunala valkrretsar.

Under bered
dning.

KF 2010
0-08-19 § 95
2010/KS
S0559 349
E

Mo
otion av Len nart Andreas
sson (V); Kommunala
va
attenhål.

Klart för god
dkännande.

KF 2010
0-08-19 § 95
2010/KS
S0597 821
E

Mo
otion av Ulf O
Olsson (S), Ninni
N
Dyberg
g (S) och
An
nders Österb
berg (S); Spo
ontanidrottsplats på
Tu
ullen.

Klart för god
dkännande.

KF 2010
0-09-23 § 111
1
2010/KS
S0640 824
E

Mo
otion av Matts Brandt (C); Alla goda tiing äro
tre
e.

Klart för god
dkännande.

KF 2010
0-09-23 § 111
1
2010/KS
S0686 532
SP

Mo
otion av Kersstin Koivisto (Väg); Utred
d möjlighe
eten till spårb
bunden pend
del- och kolle
ektivtrafik.

Återremitterrad från
Kommunfullmäktige till
Kommunsty
yrelsen
Under bered
dning.

KF 2011-03-24 § 34
2011/KS
S0277 530
SP

Mo
otion av Maj--Britt Eckerström (C) och
h Monica
Jo
ohansson (C)); Samlat Re
esecentrum.

Under bered
dning.

KF 2011-04-28 § 49
2011/KS
S0299 139
KU

Mo
otion av Ann
nette Carlson
n (M), Morgan Hjalma
arsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Sa
ara Degerma
an-Carlsson (KD); Bra Ko
ompis riktatt även till äld
dre elever – för
f ett starkarre värdegrundsarbete!

Under bered
dning.

KF 2011-04-28 § 49
2011/KS
S0326 003
J

Mo
otion av Krisster Maconi (SD); Komple
ettering av
lok
kal ordningsfföreskrift.

Under bered
dning.

KF 2011-04-28 § 49
2011/KS
S0377 040
E

Mo
otion av Heitti Ernits (MP)); Att vitalisera demokra
atin – införan
nde av deltag
garbudgetar..

Under bered
dning.

KF 2011-06-16 § 81
2011/KS
S0489 105
KC

Mo
otion av Pon
ntuz Fritzson (SD); Söka vänortssa
amarbete i sttaten Israel.

Under bered
dning.
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KF 2011-08-18 § 94
2011/KS
S0584
SP

Mo
otion av Eike
e Jünke (M), Olle Engströ
öm (M)
oc
ch Annette C
Carlson (M); Fri
F parkering för en
lev
vande stadskkärna.

Under bered
dning.

KF 2011-08-18 § 94
2011/KS
S0585 821
E

Mo
otion av Ann
nette Carlson
n (M) och Alfio Franco
(M
M); Ett säkertt och tryggt Borås
B
även fö
ör våra
ba
arn och ungd
domar.

Lokalförsörjjningsnämnd
den
har lämnat svar
s
på remiss.
Under bered
dning.

KF 2011-09-22 § 120
0
2011/KS
S0602 050
E

Mo
otion av Ann
ne-Marie Eks
ström (FP); Social
S
hä
änsyn vid upp
phandling.

Remitterad till Tekniska
nämnden.

KF 2011-09-22 § 120
0
2011/KS
S0612 050
E

Mo
otion av Joakkim Malmberg (FP); Skattemedel
sk
kall användass effektivt – inför utmanin
ngsrätt!

Under bered
dning.

KF 2011-09-22 § 120
0
2011/KS
S0659 050
E

Mo
otion av Alexxander Ande
ersson (C); Livsmede
elspolicy och närproducerat –för ett miljömässm
iga
are Borås!

Klart för god
dkännande.

KF 2011-09-22 § 120
0
2011/KS
S0661 219
SP

Mo
otion av Heitti Ernits (MP)); Tillgängligg
gör
Krrokshallsberg
get för Borås
sarna.

Under bered
dning.

KF 2011-09-22 § 120
0
2011/KS
S0662 024
PF

Mo
otion av Alfio
o Franco (M)) och Annaca
arin
Ma
artinsson (M
M); Verkliga lö
önekostnader.

Under bered
dning.

KF 2011-10-20 § 128
8
2011/KS
S0709 020
PF

Mo
otion av Sara
a Degerman Carlsson (K
KD); Borås
Sttad – en arbe
etsgivare om
m tar ansvar.

Under bered
dning.

KF 2012
2-01-26 § 2
2012/KS
S0122 331
SP

Mo
otion av Heitti Ernits (MP)); Stadsodling för ett
hå
ållbarare Borrås.

Återremiss från
f
Kommunfullmäktige
2013-12-19.

KF 2012
2-01-26 § 2
2012/KS
S0126 311
SP

Mo
otion av Nan
ncy Kindblad (M), Morgan
n Hjalma
arsson (FP), Annette Carlson (M), Ke
erstin
He
ermansson ( C), och Falc
co Güldenpfe
ennig
(K
KD); Gräv nerr för att satsa
a på miljön och
o bygga
ny
ytt!

Under bered
dning.

KF 2012
2-01-26 § 2
2012/KS
S0129 701
KU

Mo
otion av Patrrik Cerny (FP
P), Annette Carlson
C
(M
M), Morgan H
Hjalmarsson (FP),
(
Kerstin
n Herma
ansson (C) o
och Falco Gü
üldenpfennig (KD);
Ba
arnrättsstrate
egi och Pinoc
cciogrupp – ett
e måste
förr en aktiv ba rnkommun!

Under bered
dning.

KF 2012
2-02-23 § 21
2012/KS
S0204 403
SP

Mo
otion av Tho
omas Ågren (MP);
(
Uppda
aterade
klimatmål för B
Borås stad.

Under bered
dning.

KF 2012
2-02-23 § 21
2012/KS
S0206 107
SP

Mo
otion av Nils -Åke Björklund (M); Miljö
övänliga
fra
amtida tätortssbussar.

Under bered
dning.

KF 2012
2-03-15 § 38
2012/KS
S0270 822
E

Mo
otion av Joakkim Malmberg (FP); Lägg
g ut driften av Stadspa
arksbadet på
å entreprenad.

Under bered
dning.
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KF 2012
2-03-15 § 38
2012/KS
S0272 821
E

Mo
otion av Alexxis Mouschopanis (M) oc
ch Annette
Ca
arlson (M); B
Bygg en idrotttshall i anslu
utning till
Sjömarkensko
olan.

Klart för god
dkännande.

KF 2012
2-04-12 § 57
2012/KS
S0332 730
KU

Mo
otion av Mirja
am Jakobsso
on (MP); Tyd
dligare
be
eskrivning avv andel vårda
are per vårdtagare på
äld
dreboenden..

Under politisk beredning
g.

KF 2012
2-04-12 § 57
2012/KS
S0335 370
E

Mo
otion av Heitti Ernits (MP)); Utreda mö
öjligheterna
a för industrie
ell symbios i Borås.

Klart för god
dkännande.

KF 2012
2-04-12 § 57
2012/KS
S0337 710
E

Mo
otion av Karll-Gustav Dro
otz (KD); Vem
m bryr sig
om
m barnen i fö
örskolan?

Under bered
dning.

KF 2012
2-04-12 § 57
2012/KS
S0339 311
SP

Mo
otion av Ann
ne-Marie Eks
ström (FP), Anna
A
Christe
ensen (M), S
Sven-Erik Hå
åkansson (C)) och
Ha
ans Gustavs son (KD); Ettt enat Hässleholmen.

Under bered
dning. Tre
nämnder ha
ar inkommit
med remiss
svar.

KF 2012
2-05-10 § 67
2012/KS
S0367 001
PF

Mo
otion av Ann
na Svalanderr (FP) och Jo
oakim
Ma
almberg (FP
P); Bilda en central försko
ole- och
grundskolenäm
mnd i Borås.

Under bered
dning.

KF 2012
2-05-10 § 67
2012/KS
S0378 023
PF

Mo
otion av Marria Lindgren (M)
( och Urba
an Svenkv
vist (M); Kom
mmunfullmäkttige ska besluta om att
So
ociala omsorrgsnämnden ska begära utdrag ur
be
elastningsreg
gistret vid nya
anställning och
o vid
up
pphandlingsa
avtal.

Under bered
dning.

KF 2012
2-05-10 § 67
2012/KS
S0379 023
PF

Mo
otion av Marria Lindgren (M)
( och Urba
an Svenkv
vist (M); Kom
mmunfullmäkttige ska besluta att
Sttadsdelsnäm
mnderna ska begära
b
utdra
ag ur belas
stningsregisttret vid nyans
ställning och vid uppha
andlingsavtall av hemtjäns
st samt äldre
eomsorg.

Under bered
dning.

KF 2012
2-05-10 § 67
2012/KS
S0394 312
SP

Mo
otion av Kersstin Hermans
sson (C); Fle
er gångoc
ch cykelväga
ar behövs i Borås.

Klar för god
dkännande.

KF 2012
2-06-20 § 81
2012/KS
S0472 714
E

Mo
otion av Ann
nette Carlson
n (M); En barrnomsorg
förr alla!

Remiss bes
svarad av
Stadsdelsnä
ämnderna.

KF 2012
2-06-20 § 81
2012/KS
S0487 107
E

Mo
otion av Joakkim Malmberg (FP), Alex
xis
Mo
ouschopaniss (M) och Fallco Güldenpffenning
(K
KD); Ett geme
ensamt bosta
adsbolag me
ed bättre
mö
öjligheter.

Under bered
dning.

KF 2012
2-06-20 § 81
2012/KS
S0488 282
E

Mo
otion av Kersstin Hermans
sson (C) och
h Cecilia
An
ndersson (C)); Mer penga
ar till verksam
mheterna
– mindre till ou
utnyttjade lok
kaler och fastigheter.

Klart för god
dkännande.

KF 2012
2-06-20 § 81
2012/KS
S0489 027
PF

Mo
otion av Joakkim Malmberg (FP); Införr traineepla
atser i Boråss Stad.

Under bered
dning.

KF 2012
2-08-16 § 106
6
2012/KS
S/KS0539 45
59
E

Mo
otion av Ann
nette Carlson
n (M), Pirita Is
segran
(M
M), Annacarin
n Martinsson
n (M) och Ann
ne-Marie
Ek
kström (FP); Fimpa rätt!

Klart för god
dkännande.
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KF 2012
2-09-20 § 118
8
2012/KS
S0555 216
SP

Mo
otion av Morrgan Hjalmarrsson (FP) oc
ch Joakim
Ma
almberg (FP
P); Omarbeta Borås Stads
s styrdoku
ument ”Förutssättningar fö
ör att bygga vindkraftv
ve
erk i Borås”!

Under bered
dning.

KF 2012
2-09-20 § 118
8
2012/KS
S0599 627
E

Mo
otion av Ann
na Christense
en (M), Patric
c Cerny
(FP), Sven-Eriik Håkansson
n (C) och Ha
ans Gustav
vsson (KD); Dags för Sko
olFam mode
ellen även
i Borås!
B

Under bered
dning.
Remiss bes
svarad av
Stadsdelsnä
ämnderna.

KF 2012
2-09-20 § 118
8
2012/KS
S0600 005
E

Mo
otion av Ann
na Christense
en (M), Patric
c Cerny
(FP), Sven-Eriik Håkansson
n (C) och Ha
ans Gustav
vsson (KD); Internet på äldreboende
ä
n för en
me
er innehållsrrik vardag.

Under bered
dning.
Remiss bes
svarad av
Stadsdelsnä
ämnderna

KF 2012
2-11-21--22 § 139
2012/KS
S0713 700
KU

Mo
otion av Ann
nette Carlson
n (M), Morgan Hjalma
arsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Fa
alco Güldenp
pfennig (KD); Uppmärksa
amma
FN
N:s Internatio
onella dag fö
ör avskaffand
det av våld
mo
ot kvinnor!

På väg till
Kommunsty
yrelsen
2014-05-12.

2012-12-20 § 146
2012/KS
S0771 001
KC

Mo
otion av Ann
nette Carlson
n (M), Morgan Hjalma
arsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Fa
alco Güldenp
pfennig (KD);
Infför fristående
e revision.

Under bered
dning.

2012-12-20 § 146
2012/KS
S0772 827
E

Mo
otion av Ann
na Christense
en (M); Fritidsgårdar
me
ed profilinrikttning.

Under bered
dning.
Remiss bes
svarad.

2012-12-20 § 146
2012/KS
S0773 331
E

Mo
otion av Ann
nette Carlson
n (M), Marie Fridén
F
(M)
oc
ch Birgitta Be
ergman (M); En grönare stad
s
för
fra
amtida generrationer!

Klart för god
dkännande.

2013-03-02-21 § 16
2013/KS
S0185 270
SP

Mo
otion av Ben
ngt Wahlgren
n (FP); Låga hyror
mo
otverkar bosstadssegrega
ationen.

Klart för god
dkännande.

2013-02-21 § 16
2013/KS
S0189 107
E

Mo
otion av Ann
nette Carlson
n (M), Morgan Hjalma
arsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Fa
alco Güldenp
pfennig (KD); Lägg ut Salltemads
ca
amping på en
ntreprenad!

Under bered
dning.

2013-03-21 § 27
2013/KS
S0281 106
KC

Mo
otion av Kersstin Hermans
sson (C);
La
andsbygdssä
äkra politiska
a beslut.

Under bered
dning.

2013-03-21 § 27
2013/KS
S0283 866
E

Mo
otion av Ben
ngt Wahlgren
n (FP); Dags att införa
1 %-regeln
%
förr konstnärligtt utsmyckning
g och gesta
altning vid nyyproduktion eller
e
renoverring av
offfentliga bygg
gnader och platser
p
i Borå
ås.

Under bered
dning.

2013-04-25 § 40
2013/KS
S0354 770
KU

Mo
otion av Falcco Güldenpfe
ennig (KD);
Äldres rätt att å
åldras med värdighet.
v

Under bered
dning.

2013-04-25 § 40
2013/KS
S0356 023
PF

Mo
otion av Joakkim Malmberg (FP);
Infför studentm
medarbetarsy
ystem i Borås
s!

Under bered
dning.
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2013-04-25 § 40
2013/KS
S/357 730
KU

Mo
otion av Nan
ncy Kindblad (M);
Gö
ör Borås Turristbyrå besö
öksvänlig.

Under bered
dning.

2013-04-25 § 40
2013/KS
S0358 514
SP

Mo
otion av Han
nna Werner (MP);
(
Cy
ykelparkering
gar.

Under bered
dning.

2013-04-25 § 40
2013/KS
S0360 429
SP

Mo
otion av Ann
nette Carlson
n;
Nä
är vågar Borå
ås spola WC
C:n

Klar för god
dkännande.

2013-05-23 § 55
2013/KS
S0412 739
KU

Mo
otion av Ann
nette Carlson
n (M), Morgan Hjalma
arsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Fa
alco Güldenp
pfennig (KD); Minska mattsvinnet i
äld
dreomsorgen
n

Under bered
dning.

2013-05-23 § 55
2013/KS
S0415 100
KU

Mo
otion av Falcco Güldenpfe
ennig (KD); Tjänster
T
–
en
n kvalitetskon
ntroll värdig namnet
n

Under bered
dning.

2013-06-19 § 69
2013/KS
S0433 050
E

Mo
otion av Kersstin Hermans
sson (C) och
h Alexande
er Andersson
n (C); Ställ hö
ögre krav vid
d livsmede
elsupphandlin
ng

Under bered
dning.

2013-06-19 § 69
2013/KS
S0444 105
KC/KU

Mo
otion av Morrgan Hjalmarrsson (FP);
Fla
agga för våra
a minoriteterr!

Under bered
dning.

2013-06-19 § 69
2013/KS
S0472 001
PF

Mo
otion av Patrric Cerny (FP
P), Anna Chrristensen
(C
C) och Hans G
Gustavsson (KD); Inrätta
a en centra
al äldreomso
orgsnämnd

Under bered
dning.

2013-06-19 § 69
2013/KS
S0473 409
KU

Mo
otion av Mon
nika Hermansson Friedm
man (M)
oc
ch Eike Jünke
e (M); För ettt hållbart sam
mhälle

Under bered
dning.

2013-06-19 § 69
2013/KS
S0474 512
E

Mo
otion av Falcco Güldenpfe
ennig (KD); ViltstängV
se
el för ökad tra
afiksäkerhet

Klart för god
dkännande.

2013-06-19 § 69
2013/KS
S0475 732
KU

Mo
otion av Ann
nette Carlson
n (M), Morgan Hjalma
arsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Fa
alco Güldenp
pfennig (KD); Valfrihet förr alla

Under bered
dning.

2013-08-22 § 92
2013/KS
S0492 730
KU

Mo
otion av Kersstin Hermans
sson (C) och
h Cecilia
An
ndersson (C)); Ökad trygg
ghet och kvalitet inom
äld
dreomsorgen
n

Under bered
dning.

2013-08-22 § 92
2013/KS
S0539 119
KC/E

Mo
otion av Ida Legnemark (V);
(
Whistelb
blowerfunktion i Borå
ås Stad

Under bered
dning.

2013-08-22 § 92
2013/KS
S0540 739
KU

Mo
otion av Patrric Cerny (FP
P); Inrätta en fristå
ående äldreo
ombudsman!

Under bered
dning.

2013-08-22 § 92
2013/KS
S0541 614
KC/PF

Mo
otion av Marrie Fridén (M) och Alexis
Mo
ouschopaniss (M); Att byg
gga broar

Under bered
dning.
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2013-08-22 § 92
2013/KS
S0543 514
E

Mo
otion av Falcco Güldenpfe
ennig (KD); TidsbeT
gränsad fri parrkering i Borå
ås Stad

Under bered
dning.

2013-06-22 § 92
2013/KS
S0542 514
E

Mo
otion av Han
ns Gustavsso
on (KD); Släp
pp parkerin
ngen fri – dett är sommar!!

Under bered
dning.

2013-08-22 § 92
2013/KS
S0544 110
Val

Mo
otion av Marrie Fridén (M) och Alexis
Mo
ouschopaniss (M); Elektro
onisk röstning
g

Under bered
dning.

2013-08-22 § 92
2013/KS
S0545 370
E

Mo
otion av Tho
omas Wingren (MP); Mer solkraft
till Borås

Under bered
dning.

2013-08-22 § 92
2013/KS
S0546 269
SP

Mo
otion av Heitti Ernits (MP)) och Thoma
as Wingren (MP); Eta
ablera en tex
xtilvandringsled med
miljö- och indu
ustritema

Under bered
dning.

2013-09-19 § 111
2013/KS
S0607 700
KU

Mo
otion av Patrric Cerny (FP
P);
Lä
änge leve kärrleken!

Under bered
dning.

2013-09-19 § 111
2013/KS
S0609 110
J

Mo
otion av Morrgan Hjalmarrsson (FP); Gå
G och
rösta

Under bered
dning.

2013-10-24 § 124
2013/KS
S0629
N

Mo
otion av Ann
nette Carlson
n (M) och Hamid Fard
(FP); Kulturkom
mpetens.nu

Under bered
dning.

2013-10-24 § 124
2013/KS
S0661 700
KU

Mo
otion av Patrric Cerny (FP
P); Arbeta sm
martare
mo
ot våld i nära
a relationer

Under bered
dning.

2013-10-24 § 124
2013/KS
S0663 730
KU

Mo
otion av Ann
ne-Marie Eks
ström (FP); In
nför lag
om
m Valfrihetsssystem (LOV) även när de
et gäller
sä
ärskilda boen
nden för äldre
e och person
ner med
funktionsnedsä
ättning

Under bered
dning.

2013-10-24 § 124
2013/KS
S0664 311
SP

Mo
otion av Nils -Åke Björklund (M) och Annette
A
Ca
arlson (M); T
Trafikflöden tiill Viareds ind
dustriområde

Under bered
dning.

2013-10-24 § 124
2013/KS
S0665 739
KU

Mo
otion av Seij a Noppa (M)), Anna Chris
stensen
(M
M) och Nils-Å
Åke Björklund
d (M); Fler bo
oendeforme
er för finskta
alande äldre

På väg till
Kommunfullmäktige
2014-05-21.

2013-10-24 § 124
2013/KS
S0666 820
E

Mo
otion av Morrgan Hjalmarrsson (FP);
Infför maskerin
ngsförbud nu!

Under bered
dning.

2013-10-24 § 124
2013/KS
S0668
E

Mo
otion av Ben
ngt Wahlgren
n (FP); Borås
s Symfonio
orkesters fra
amtid

Under bered
dning.

8

Redovisning frå
ån Kommu
unstyrelse
en av inneliggande under
u
perioden 2013-11-01--2014
4-04-30 av
vgivna mo
otioner
Inkom
Diarienu
ummer

Mo
otion

2013-11-20—21 § 14
41
2013/KS
S0728 050
E

Mo
otion av Kersstin Hermans
sson (C); Gifftfri varda
ag kräver han
ndling

2013-11-20—21 § 14
41
2013/KS
S0730 618
E

Mo
otion av Ann
nette Carlson
n (M), Birgitta
a Bergman
(M
M) och Marie Fridén (M); Praktik på gy
ymnasiets
allla program

2013-11-20—21 § 14
41
2013/073
32 862
E

Mo
otion av Falcco Güldenpfe
ennig (KD); KulturK
sa
atsning i grun
ndskolan

2013-12-19 § 150
2013/KS
S0792 311

Mo
otion av Morrgan Hjalmarrsson (FP); Södra
S
torge
et – förtjänar mer än buss
sar

2013-12-19 § 150
2013/KS
S0793 220
SP

Mo
otion av Ceccilia Andersso
on (C) och Maj-Britt
M
Ec
ckerström (C
C); Inför en Trästadsstrate
egi i
Bo
orås!

2014-01-16 § 2
2014/KS
S108 738
E

Mo
otion av Patrric Cerny (FP
P); Broddar till ålderspe
ensionärer! F
För ökad tryg
gghet under vinterv
ha
alvåret

2014-01-16 § 2
2014/KS
S108 027
PF

Mo
otion av Ann
n-Marie Ekstrröm (FP) och
h Falco
Gü
üldenpfennig
g (KD); Ta fra
am en HBTQ
Q-policy!

2014-02-20 § 17
2014/KS
S0164 299
E

Mo
otion av Ulla
a-Britt Åsén (SD); Att använda befin
ntliga bibliote
ek till Mötesplatser för inv
vånarna i
Bo
orås kommun
n.

2014-03-20 § 30
2014/KS
S0266 208
PF

Mo
otion av Morrgan Hjalmarrsson (F); Ko
ostnadsfria
pe
edagogiska m
måltider i förs
skolan!

2014-03-20 § 30
2014/KS
S0291 828
E

Mo
otion av Ceccilia Andersso
on (C) och Maj-Britt
M
Ec
ckerström (C
C); Bygg en modern
m
evenmangsha
all i Eventom rådet i Knalle
eland

2014-03-20 § 30
2014KS0
0292 299
E

Mo
otion av Morrgan Hjalmarrsson (FP); Året
Å om på
Almenäs!

2014-03-20 § 30
2014/KS
S0293 291
E

Mo
otion av Ann
na Svalanderr (FP); Tillagn
ningskök
på
å Almåsgymn
nasiet

2014-04-24 § 41
2014/KS
S0313 730
KU

Mo
otion av Ann
nette Carlsso
on (M); Inventering av
äld
dreomsorgen
n

2014-04-24 § 41
2014/KS
S0320 310
SP

Mo
otion av Han
nna Werner (MP);
(
Sandareds centrum

2014-04-24 § 41
2014/KS
S0322 403
SP

Mo
otion av Morrgan Hjalmarrsson (FP); In
ngen
vin
ndkraft för Bo
orås Energi och
o Miljö AB
B!

Behandling
g

9

Redovisning frå
ån Kommu
unstyrelse
en av inneliggande under
u
perioden 2013-11-01--2014
4-04-30 av
vgivna mo
otioner
Inkom
Diarienu
ummer

Mo
otion

2014-04-24 § 41
2014/KS
S0324 860
KU

Mo
otion av Ben
ngt Wahlgren
n (FP); Slå va
akt om
vå
årt litterära ku
ulturarv

2014-04-24 § 41
2014/KS
S0328 773
PF

Mo
otion av Matttias Karlsson
n (M) och An
nnette
Ca
arlson; Livräd
ddning via SMS

2014-04-24 § 41
2014/KS
S0329 701
KU

Mo
otion av Matttias Karsson
n (M), Anna-C
Carin
Ma
artinsson (M
M) och Annettte Carlsson; Livsviktig
ga projekt mo
ot ungdomarrs psykiska ohälsa

2014-04-24 § 41
2014/KS
S0340 023
PF

Mo
otion av Patrric Cerny (FP
P); Karriärtjänster i
förskolan!

2014-04-24 § 41
2014/KS
S0346 027
PF

Mo
otion av Matttias Karlsson
n (M) och An
nnette
Ca
arlson (M); S
Ställ krav på HLR-utbildning i funktio
onsnedsättnin
ngsomsorge
en

2014-04-24 § 41
2014/KS
S0348 105
I

Mo
otion av Kersstin Hermans
sson (C) och
h Maj-Britt
Ec
ckerström (C
C); Samlad marknadsförin
m
ng i Borås!

2014-04-24 § 41
2014/KS
S0364 514
SP

Mo
otion av Mon
nica Johanss
son (C); Fri parkering
p
för och utökad
de möjlighete
er till laddning
g av elbilarr i stadskärna
an!

2014-05-21 §
2014/KS
S0381 612
E

Mo
otion av Marria Lindgren (M), Björn Be
ergquist
(M
M) och Annettte Carlsson (M); Ge alla gymnasie
eelever kunsskapen och chansen
c
att prova
p
på
attt starta eget..

2014-05-21 §
2014/KS
S0382 049
E

Mo
otion av Matttias Karlsson
n (M), Pirita Isegran
I
(M
M) och Annettte Carlsson (M); Ordning
g och reda
– pengar på uttsatta tider.

2014-05-21 §
2014/KS
S0389 141
N

Mo
otion av Ann
nette Carlsso
on (M) och La
arsGu
unnar Comé n (M); Tjänstegarantier i näringslive
et.

2014-05-21 §
2014/KS
S0392 059
E

Mo
otion av Ann
nette Carlsso
on (M), Morga
an Hjalma
arsson (FP) och Falco Güldenpfennig
G
g (KD); Ny
ko
onkurrenspol icy för Borås
s Stad.

Behandling
g

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

KU 2

BESLUTSFÖRSLAG

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt
SoL och LSS t.o.m. 31 mars 2014
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Rapporterna läggs till handlingarna.

140507
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-05-14
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0273 739
Programområde: 3
Handläggare: Carl Morberg, tfn 033-358429
Datum/avdelningschef: 2014-04-25/Ingegerd Eriksson

Sida
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2014-05-26

Dnr 2014/KS0273 739

Kvalitet och utveckling
Carl Morberg

Kommunfullmäktige

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
enligt SoL och LSS t.o.m. 31 mars 2014
Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 att en rapporteringsskyldighet införs i socialtjänstlagen
(SoL) 16 kap. § 6 h-f. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 §
SoL. Ändringarna i Socialtjänstlagen och Kommunallagen trädde i kraft den 1 juli 2006.
Genom ett tillägg i LSS – lag om stöd och service till vissa funktionshindrade införs en
skyldighet för kommunerna och landstingen att rapportera till Socialstyrelsen om ej
verkställda beslut enligt 9 § LSS. Lagen trädde i kraft den 1 juli 2008 och den första
rapporteringen skedde per den 30 september 2008.
Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som
då tog över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Det innebär att kommuner nu är
skyldiga att anmäla till IVO om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och LSS inte
har verkställts senast tre månader efter beslut.
Till IVO och revisorerna ska Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och Stadsdelsnämnderna rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL som inte
verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala omsorgsnämnden skall rapportera
alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
För varje beslut ska anges tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt
skälen för dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per
kvartal. När ett ärende som tidigare rapporteras som ej verkställts, senare verkställs, ska
nämnden anmäla detta till IVO och revisorerna.
Till Kommunfullmäktige ska Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och
Stadsdelsnämnderna lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 4 kap. 1
§ SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. I rapporten ska
anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för
respektive beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade.
Som en yttersta konsekvens av lagändringen kan IVO ansöka hos Länsrätten om att den
dömer ut särskild avgift till kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4
kap. 1 § SoL eller 9 § LSS.
IVO har kommit överens om att rapporteringen ska göras på ett enhetligt sätt över landet,
genom e-socialtjänst. Det är ett webbaserat system för rapportering av ej verkställda beslut
enligt SoL och LSS.
Kommunen har till IVO anmält en huvudrapportör som fungerar som kontaktperson
gentemot IVO och sköter nyanmälan och ändringar av rapportörer. Det har också utsetts en

Sida
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Dnr 2014/KS0273 739

Kvalitet och utveckling
Carl Morberg

rapportör per berörd förvaltning som sköter själva inrapporteringen av ej verkställda beslut
till IVO.
För att kunna följa ej verkställda beslut presenteras en graf över en längre period.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Rapporterna läggs till handlingarna.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef

Sida

1(3)
Datum

2014-05-26
Kvalitet och utveckling
Carl Morberg

Bilaga

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4
kap.1 § SoL t.o.m. den 31 mars 2014
Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 31 mars 2014

Nämnd

Inga ej
verkställda
beslut

Sociala omsorgsnämnden

Ej
verkställda
beslut

X

Typ av insats

Boende Kaptensgatan

Antal dagar
sedan
Man/
beslut
kvinna

195

M

116

M

166

M

Bostad med särskild
service

115

M

Kontaktperson

104

K

244

M

138

K

Stadsdelsnämnd Väster
Äldreomsorgen

x

Individ- och familjeomsorgen

x

Kontaktperson

151

M

x

Kontaktfamilj

174

M

x

Kontaktfamilj

174

M

x

Kontaktfamilj

389

M

x

Kontaktperson

184

M

x

”

210

M

x

”

136

M

x

Öppenvård

143

K

x

Kontaktfamilj

194

K

x

”

194

K

Stadsdelsnämnd Öster
Äldreomsorgen
Individ- och familjeomsorgen

x

3(2)

Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 31 mars 2014
Inga ej
verkställda
beslut

Nämnd

Ej
verkställda
beslut

Typ av insats

Antal dagar
sedan
Man/
beslut
kvinna

x

”

124

M

x

”

124

K

Äldreomsorgen

2

Plats på Våbo

210

K
M

Individ- och familjeomsorgen

x

Kontaktfamilj

236

K

x

Kontaktfamilj

236

K

x

Kontaktfamilj

165

M

Stadsdelsnämnd Norr

Arbetslivsnämnden

x

Analys
Sociala omsorgsnämnden
Individ- och familjeomsorg Vuxen
Boende enligt SoL på Kategoriboendet Kaptensgatan
Vid mars månads utgång fanns det tre ej verkställda beslut om boende på kategoriboendet Kaptensgatan. Ett av dessa verkställdes 2014-04-10. En person har erbjudits
möjlighet att utreda extern omplacering men inte kommit på bokade tider. En person
har bott hos anhöriga och vänner, arbete bedrivs med att motivera personen till annat
externt boende med social omsorg.
Bostad med särskild service enligt SoL
Ett beslut har rapporterats. Personen har tackat nej till placering på extern plats i
avvaktan på ledig plats i kommunens regi. Personen förhörde sig om möjlighet till
korttidsboende och detta erbjöds 2014-02-04. Personen tackade då nej.
Funktionshinderverksamheten
Kontaktperson enligt SoL
Tre beslut har rapporterats. Två av besluten rapporterades som ej verkställda för
första gången, båda är avbrott i verkställigheten. Det tredje beslutet rapporterades för
andra gången. För samtliga beslut saknas lämplig kontaktperson.
Stadsdelsförvaltningarna Väster, Öster samt Norr
Stadsdelövergripande
Två typer av insatser, kontaktperson/familj och öppenvårdsinsatser har över tid varit
vanligast förekommande i beslut som inte verkställts inom rätt tid. Under en period
hösten 2013 kunde inte öppenvårdsinsatser verkställas pga en kösituation.
Kontaktperson/familj och finns det i allmänhet en viss tillgång till. Även om
kontaktpersoner/familj finns att tillgå så kan inte alltid verkställighet uppnås då
klientens behov och kontaktpersonen/familjen möjligheter ska matchas och stämma
överens. Minst lika viktigt är också att personkemin dem emellan ska fungera fullgott.
Inom stadsgemensam IFO arbetar särskilda handläggare med att rekrytera
kontaktpersoner/familjer.

3(3)

Stadsdelsnämnden Väster
Barn och Familj inom stadsdel Väster har fyra ej verkställda gynnande beslut, ett
beslut gäller kontaktperson och tre beslut gäller kontaktfamilj.
Det barnet som väntat längst tid på insats i form av kontaktfamilj är ett barn som
sedan en längre tid tillbaka har ett beslut om denna insats och där insatsen tidigare
varit verkställd, men där kontaktfamiljen valde att avsluta uppdraget. Med anledning
av särskilda behov hos barnet har det varit svårt att matcha ihop detta barn med en ny
kontaktfamilj, men nu i mars har man hittat en tilltänkt kontaktfamilj.
Tre barn, som har väntat längre tid än tre månader på att få sitt beslut om intern
öppenvård verkställd, har under den senaste tremånadersperioden återtagit sin
ansökan om bistånd.
Stadsdelsnämnden Öster
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att hitta kontaktpersoner/familjer för att
kunna verkställa besluten så snabbt som möjligt. Svårigheten ligger dels i
rekryteringen och dels i att hitta rätt lösning för de speciella behov som ett specifikt
barn har.
När det gäller öppenvårdsinsatsen som gällde samtalsstöd så var det fram till årsskiftet
kö till Dialogcentrum. När tid sedan erbjöds så tog sökanden tillbaka sin ansökan då
situationen förändrats till det bättre och behovet inte fanns kvar.
Stadsdelsnämnden Norr
Barn och familj inom stadsdel Norr har 3 ej verkställda beslut. Besluten rör
kontaktfamilj. Här har det bl.a varit svårt att göra en lämplig matchning för på grund
av allergier. Plats på Vård och omsorgsboende rör ett par som blivit erbjudna plats
och därmed verkställighet men tackat nej till flera alternativ.

1 (3)

Datum

2014-05-26
Kvalitet och utveckling
Carl Morberg

Bilaga

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 §
LSS t.o.m. den 31 mars 2014
Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 31 mars 2014

Nämnd

Sociala omsorgsnämnden

Inga ej
verkställda
beslut

Ej
verkställda
beslut

X

Typ av insats

Kontaktperson

Antal dagar
sedan
Man/
beslut
kvinna

304

M

455

M

159

K

243

M

365

M

151

M

121

M

121

M

346

M

1154

M

140

K

182

M

121

M

196

M

151

K

196

M

110

K

121

M

Ledsagarservice

224

M

Korttidsvistelse

1600

K

413

M

2 (3)

Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 31 mars 2014

Nämnd

Sociala omsorgsnämnden
forts.

Inga ej
verkställda
beslut

Ej
verkställda
beslut

X

Typ av insats

Antal dagar
sedan
Man/
beslut
kvinna

Korttidsvistelse

122

M

Daglig verksamhet

122

M

1246

K

132

M

159

M

789

M

329

K

160

M

119

K

653

M

405

K

109

M

259

M

1064

M

1344

M

1076

M

362

K

202

M

222

K

332

M

451

M

150

M

Bostad med särskild
service för vuxna

2 (3)

Analys
Sociala omsorgsnämnden
Funktionshinderverksamheten
Kontaktperson enligt LSS
18 beslut rapporterades som ej verkställda. Nio av besluten rapporterades för första
gången, åtta av dessa har fått avbrott i verkställigheten under fjärde kvartalet 2013
och det har ännu inte varit möjligt att hitta lämpliga kontaktpersoner för uppdragen.
Fyra brukare har tackat nej till erbjudande. För några personer är insatsen inte längre
aktuell och dessa ärenden har lämnats till handläggare för omprövning av beslutet.
För övriga gäller att insatsen inte har kunnat verkställas då lämplig kontaktperson
saknas.
Flera av besluten är svåra att verkställa beroende på funktionsnedsättningar som
kräver särskild kompetens hos kontaktpersonen. Brukare som beviljats insatsen kan
också ha speciella önskemål om kontaktperson, t.ex. kön, ålder, intressen m.m. som
kan vara svåra att matcha. Ofta krävs flera personliga möten innan man hittar en
kontaktperson som passar. Besluten rapporteras som ej verkställda under detta arbete
oavsett hur många försök till ”matchning” som gjorts. Det händer också att tilltänkta
kontaktpersoner tackar nej då uppdragen har ställt krav på särskild kompetens eller på
annat sätt ansetts alltför krävande.
Ledsagarservice enligt LSS
Vid mars månads utgång fanns ett ej verkställt ledsagarbeslut. Under fjärde kvartalet
2013 har den enskilde tackat nej till erbjudande och det kommer troligen att avslutas.
Korttidsvistelse enligt LSS
Tre beslut rapporterades som ej verkställda. Ett beslut kvarstår sedan 2009, familjen
har tackat nej till erbjudanden och inväntar specifikt korttidsboende. I ett beslut
kommer ansökan troligen att återtas. Ett beslut rapporterades för första gången och
planerad verkställighet är maj 2014.
Daglig verksamhet enligt LSS
Nio beslut rapporterades som ej verkställda. I två ärenden har personerna inte kunnat
nås. En person kommer att påbörja pryo på en verksamhet. I två ärenden letar man
efter lämplig verksamhet. Två personer har tackat nej till erbjudande. En deltagare
kunde inte få vara kvar och har efter det inte haft någon verksamhet. En deltagare har
provat flera arbetsplatser men valt att inte vara kvar.
Bostad med särskild service enligt LSS
Vid mars månads utgång fanns 12 ej verkställda beslut om bostad med särskild
service. Några brukare har tackat ja till erbjudna platser och kommer att flytta in
under 2014. Övriga beslut har inte kunnat verkställas då de lägenheter som blivit
lediga inte har motsvarat brukarnas önskemål om specifik stadsdel eller brukarnas
behov utifrån funktionsnedsättning och/eller ålder.

KU 3

BESLUTSFÖRSLAG

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola och
gymnasieskola läsåret 2013-2014; Kvalitetsrapport Barn och
elever i behov av särskilt stöd.
Kommunstyrelse beslutade 2014-03-17 att ” Stadsdelsnämnderna lämnar en rapport till
Kommunstyrelsen, senast den 30 april 2014, om hur nämnderna har agerat/tänker agera för att få in svar
från alla enheter”.
Bakgrunden till beslutet är att det saknats uppgifter till kvalitetsrapporterna från flera enheter i
Stadsdelsnämnderna. Kommunstyrelsen har vid flera tillfällen, senast i beslut 2013-10-23, påtalat att
nämnderna behöver undersöka orsaker till att uppgifterna inte rapporterats in.
Nämnderna har lämnat rapport enligt bilaga.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen har tagit del av Nämndernas rapporter.
Kommunstyrelse översänder rapporterna till Stadsdelsnämnderna med uppmaning att ta del av goda exempel på
hur det säkerställs att alla enheter lämnar uppgifter.

140513
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
2014-05-14
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0709
Programområde: 3
Handläggare: Eva Andreasson, 033- 35 32 20
Datum/avdelningschef: 2014-05-13/Ingegerd Eriksson
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2014-04-29

Dnr 2014/SDNN0025

Svar till Kommunstyrelsen avseende
kvalitetsrapporten Barn och elever i
behov av särskilt stöd 2014
Kommunstyrelsens diarienummer:

Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Norr beslutar att översända upprättat svar till
Kommunstyrelsen.

Ärendet
Utvecklingsenheten för förskola och skola har under 2013 upprättat
kvalitetsrapporten ”Barn och elever i behov av särskilt stöd”.
Kommunstyrelsen konstaterade vid genomgången av rapporten att det
saknades svar ifrån ett antal förskolor och skolor och gav därför
Stadsdelsnämnderna i uppdrag att avge en rapport kring hur de har agerat
samt tänker agera för att samtliga enheter skall rapportera till
utvecklingsenheten.
Stadsdelsnämnden Norrs samtliga skolor och förskolor har lämnat uppgifter
till utvecklingsenheten. Skälet till detta är att de frågor som
utvecklingsenheten ställer är ett av flera prioriterade områden för nämndens
verksamheter. Verksamheten anser att det är av största vikt att förse
politiken med de efterfrågade uppgifterna för att de skall kunna fatta
korrekta beslut. Utöver detta tydliggör utvecklingsenheten vikten av att
samtliga enheter svarar i samband med skolutvecklingskonferenser vilket
Stadsdelsnämnden Norr tagit fasta på.

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

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås
Stad.
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Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

På vilket sätt berör beslutet barn och ungdomar nu eller i framtiden, direkt eller indirekt?
Kvalitetsrapporterna upprättas med syftet att belysa olika områden inom
skolan och förskolans värld för att ge underlag till politikerna att fatta beslut
kring dessa frågor.
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, 2014-04-22.

Remissinstans
Ärendet har inte skickats på remiss.
STADSDELSNÄMNDEN NORR

Malin Carlsson (S)
Ordförande

Annika Andersson
Tf stadsdelschef
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TJÄNSTESKRIVELSE
2014-04-03

2014/SDNV0039

Gunilla Ternholt
Planeringsledare skola
033-35 52 74

Redovisning av underlag till det systematiska
kvalitetsarbetet på förskola och skola
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta:
1. Att godkänna redovisningen.
2. Att redovisningen sänds som Stadsdelsnämnden Västers skrivelse
till kommunstyrelsen.
Yttrandet i sin helhet
Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän,
förskole- och skolenheter, systematiskt och kontinuerligt ska följa upp
verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och
utifrån det planera och utveckla utbildningen. Rektorer och förskolechefer i
Borås Stad ska använda det systematiska kvalitetsarbetet och fortlöpande
analysera och förbättra verksamheten, så att varje barn och elev kan nå så
långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och i läroplanens övriga mål.
Detta kan inte rektor eller förskolechef delegera till någon annan. Däremot
kan rektor och förskolechef delegera administrativa arbetsuppgifter, så som
exempelvis inmatning av underlag till kvalitetsrapporter. Verksamheterna i
Stadsdelsförvaltningen Väster ser därav ett behov av ett mer tillgängligt
system för redovisning av kvalitetsarbetet, än det som idag sker på den
gemensamma plattformen J:. Det behövs ett system där ansvariga för
redovisningen, oberoende av varandra, kan redovisa underlagen för
respektive enhet. Önskvärt är ett enhetligt system inom hela Borås Stad.
Det systematiska kvalitetsarbetet blir ett nav i de pedagogiska
diskussionerna på respektive områdes områdesledning. I
områdesledningarna förs dialoger inför och efter kvalitetsrapporterna. I den
senaste kvalitetsrapporten Barn och elever i behov av särskilt stöd, svarade
samtliga skolenheter i Stadsdelsförvaltningen Väster. Tills vidare fortsätter
områdescheferna för förskola och skola alltjämt att följa upp samtliga
enheters redovisning av underlag inom utsatt datum. Påminnelser skickas ut
för att säkerställa att samtliga enheter svarar.

TJÄNSTESKRIVELSE
2014-04-03
Gunilla Ternholt
Planeringsledare skola
033-35 52 74

Samverkan
Ärendet har inte varit föremål för samverkan.
STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER

Malin Aronsson
Stadsdelschef
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Sammanträdesdatum
2014-04-29
§ 44
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Redovisning av underlag till det systematiska arbetet på förskola och
skola
Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och
skolenheter, systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten
i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen.
Rektorer och förskolechefer i Borås Stad ska använda det systematiska kvalitetsarbetet och
fortlöpande analysera och förbättra verksamheten, så att varje barn och elev kan nå så långt
som möjligt i sin kunskapsutveckling och i läroplanens övriga mål. Detta kan inte rektor
eller förskolechef delegera till någon annan. Däremot kan rektor och förskolechef delegera
administrativa arbetsuppgifter, så som exempelvis inmatning av underlag till
kvalitetsrapporter. Verksamheterna i Stadsdelsförvaltningen Väster ser därav ett behov av
ett mer tillgängligt system för redovisning av kvalitetsarbetet, än det som idag sker på den
gemensamma plattformen J:. Det behövs ett system där ansvariga för redovisningen,
oberoende av varandra, kan redovisa underlagen för respektive enhet. Önskvärt är ett
enhetligt system inom hela Borås Stad. Det systematiska kvalitetsarbetet blir ett nav i de
pedagogiska diskussionerna på respektive områdes områdesledning. I områdesledningarna
förs dialoger inför och efter kvalitetsrapporterna. I den senaste kvalitetsrapporten Barn och
elever i behov av särskilt stöd svarade samtliga skolenheter i Stadsdelsförvaltningen Väster.
Tills vidare fortsätter områdescheferna för förskola och skola alltjämt att följa upp samtliga
enheters redovisning av underlag inom utsatt datum. Påminnelser skickas ut för att
säkerställa att samtliga enheter svarar.
Beslut
Stadsdelsnämnden Väster beslutar:
1. Att godkänna redovisningen.
2. Att redovisningen sänds som Stadsdelsnämnden Västers skrivelse till
kommunstyrelsen.
Vid protokollet
Daniel Nilsson
2014-05-05

Ordförande
Lennart Andreasson

Justerare
Marie Sandberg
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Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 5 maj 2014.
Rätt utdraget betygar:

Daniel Nilsson
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Sammanträdesdatum 2014-04-23
2014/SDNO0017
Handläggare
Gülsen Özdenkos

Kommunstyrelsen

Kvalitetsrapport Barn och elever i behov av särskilt stöd –
Rapport till Kommunstyrelsen
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster godkänner rapporten och beslutar att översända densamma till
Kommunstyrelsen.
Nämndens yttrande
Kommunstyrelsen har i Kvalitetsrapport Barn och elever i behov av särskilt stöd, påtalat att
alla enheter inte har lämnat in uppgifter och att nämnderna behöver undersöka orsaken till
att uppgifter inte rapporterats in. Nämnderna ska också lämna en rapport om hur de tänker
agera för att få in svar från alla enheter.
Stadsdelsnämnden Öster vill påtala att den tekniska lösning som idag finns för
inrapportering, medför att enheterna har svårigheter att rapportera in sina uppgifter.
Svårigheter uppstår då endast en rapportör åt gången kan registrera sina uppgifter, systemet
är låst för andra rapportörer under tiden. Systemet uppfattas också som osäkert då det har
hänt att enheters inrapporterade uppgifter inte har sparats.
Stadsdelsnämnden Öster tänker agera på följande sätt för att få in svar från alla enheter:
• Kvalitetsrapporterna uppmärksammas och dialog förs i respektive områdesledning
före och efter inrapportering.
• Varje enhet bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete. Arbetet med
kvalitetsrapporterna ingår i det arbetet. I det systematiska kvalitetsarbetet säkerställer
förskolechef/rektor att svar lämnas in i tid.
• Planeringsledare för förskola och skola följer upp och kontrollerar att alla enheter
svarar och påminner i god tid innan sista svarsdatum.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER

Ulf Sjösten
Ordförande

Inger Krefors
Ställföreträdande tf Stadsdelschef

KU 4
BESLUTSFÖRSLAG

Kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper
Stadsdelsnämnden Norr har upprättat förslag till överföring av ansvaret för de kommungemensamma
särskilda undervisningsgrupperna.
Stadsdelsnämnden Norr översänder förslaget till överföring av ansvaret för de kommungemensamma
särskilda undervisningsgrupperna till Kommunstyrelsen för beslut.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att fastställa överföring av ansvaret för de kommungemensamma särskilda undervisningsgrupperna enligt det förslag
som Stadsdelsnämnden Norr har lämnat.
Att effekten av förändrad organisation och arbetssätt fortlöpande följs upp i kvalitetsrapport Barn och elever i behov av
särskilt stöd.

2014-05-14
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
x Alternativt förslag
2014-05-15
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

x Ja

Nej

Kommentar: Facklig samverkan har skett genom information vid FSG,

Norr samverkansgrupp, 2012-04-22.

Diarienummer: 2014/KS0447
Programområde: 3
Handläggare: Eva Andreasson, tfn 033-35 32 20
Datum/avdelningschef: 2014-05-15/Ingegerd Eriksson

2014-05-26

2014/KS0447

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

Kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper
Stadsdelsnämnd Norr upprättade 2014-02-18 ett förslag till överföring av ansvaret för de
kommungemensamma särskilda undervisningsgrupperna. Förslaget skickades på remiss till
Stadsdelsnämnderna och Ungdomsrådet. Se bilaga.
Förslaget:
• Att Sjukhusskolan överförs från kommungemensam verksamhet till stadsdelsverksamhet i Stadsdelsnämnden
Norr från hösten 2014.
• Att Kommunikationsklass är kvar i sin nuvarande form tills annat beslut tas och överförs till Stadsdelsnämnden
Öster från hösten 2014.
• Att A-resursen överförs till Stadsdelsnämnden Öster från hösten 2014.
• Att förbereda en avveckling av Funningen och Sjöhagen under våren. Ansvaret för idag inskrivna elever övergår till
respektive stadsdelsnämnd från hösten 2014.
Samtliga stadsdelsnämnder tillstyrker förslaget. Ungdomsrådet avstår från yttrande. Se bilagor.
Stadsdelsnämnden Norr har sänt förslag till överföring av ansvaret för de kommungemensamma särskilda
undervisningsgrupperna till Kommunstyrelsen för beslut.
Kommunstyrelsen har tagit del av förslaget samt remissinstansernas synpunkter. Det är viktigt, som det
påtalas både i förslaget och i remissvaren, att klargöra att stödet till eleverna måste utformas utifrån den
enskilde elevens förutsättningar. Det måste finnas en stor flexibilitet i hur stödet till eleverna utformas så
att individens behov tillgodoses. Kommunstyrelsen påtalar vikten av att effekten av förändrad
organisation och arbetssätt följs upp regelbundet, både på individnivå och för gruppen som helhet.
Effekterna kan lämpligen följas upp i kvalitetsrapport Barn och elever i behov av särskilt stöd.
Kommunstyrelsen noterar att förslaget inte har sänts på remiss till intresseorganisationerna. Det skulle
möjligen kunna motiveras med att förändringen föranleds av Skolinspektionens kritik och att det därmed
är nödvändigt att förändra organisation och arbetssätt. Det är dock mycket viktigt att det finns en
samverkan med intresseorganisationerna och att deras frågor och synpunkter tas tillvara i det fortsatta
arbetet.
Då förslaget innebär en organisatorisk förändring nämndernas ansvar för de särskilda undervisningsgrupperna ska Kommunstyrelsen fatta beslut i frågan.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att fastställa överföring av ansvaret för de kommungemensamma särskilda undervisningsgrupperna enligt det förslag som
Stadsdelsnämnden Norr har lämnat.
Att effekten av förändrad organisation och arbetssätt fortlöpande följs upp i kvalitetsrapport Barn och elever i behov av
särskilt stöd.
Lena Palmén
Kommunalråd (S)

Ingegerd Eriksson
Avdelningschef
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Överföring av ansvaret för de kommungemensamma
särskilda undervisningsgrupperna
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Norr beslutar godkänna upprättad handling och
översänder förslaget till överföring av ansvaret för de kommungemensamma särskilda undervisningsgrupperna till Kommunstyrelsen för
beslut.

Ärendet
Stadsdelsnämnd Norr upprättade 2014-02-18 ett förslag om att överföra
ansvaret för de särskilda undervisningsgrupperna, se bilaga 1, som skickades
på remiss till Stadsdelsnämnderna och Ungdomsrådet.
Förslaget:
•

•
•
•

Att Sjukhusskolan överförs från kommungemensam verksamhet till stadsdelsverksamhet i
Stadsdelsnämnden Norr från hösten 2014.
Att Kommunikationsklass är kvar i sin nuvarande form tills annat beslut tas och överförs till
Stadsdelsnämnden Öster från hösten 2014.
Att A-resursen överförs till Stadsdelsnämnden Öster från hösten 2014.
Att förbereda en avveckling av Funningen och Sjöhagen under våren. Ansvaret för idag
inskrivna elever övergår till respektive stadsdelsnämnd från hösten 2014.

Samtliga stadsdelsnämnder har i mars 2014 beslutat tillstyrka remissen.
Ungdomsrådet har beslutat att avstå från yttrande. Se bilagor 2, 3, 4 och 5.

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Förslaget bedöms inte ha några större effekter ur ett ekologiskt perspektiv.
Den bilåkning som idag sker mellan hemskolor, andra aktiviteter och
Funningen och Sjöhagen kommer att försvinna men det är svårt att bedöma
om behovet av transporter kommer att finnas i de åtgärder som vidtas i
respektive stadsdel.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Förslaget bedöms inte ha någon ekonomisk påverkan. Driften av de olika
enheterna kostar lika mycket oavsett vilken förvaltning som utför den.
Kostnaden för de två enheter som förslås avvecklas bedöms inte kunna
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sparas in då kommande insatser för eleverna också är förknippade med
kostnader.

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

Forskning visar att ett mer inkluderande förhållningssätt i skolan gynnar
elever med funktionsnedsättning eller elever som är utsatta på annat sätt
både när det gäller måluppfyllelsen kortsiktigt som långsiktigt.
De elever som idag är inskrivna i särskilda undervisningsgrupper har inte
tillfrågats. Det är givet att de i de flesta fall skulle uppge att de har det bättre
där idag än innan och det finns inget färdigt alternativ idag att ta ställning
till.
För de undervisningsgrupper som kommer att finnas kvar berörs inte
eleverna av organisationsförändringen.
Likabehandling

Ur ett likabehandlingsperspektiv är en ökning av inkluderingen av elever ett
stort steg i rätt riktning.

Omvärldsperspektiv
I bilaga 1 beskrivs omvärldsperspektivet utförligt.

Facklig samverkan
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2012-04-22.

Remissinstans
Samtliga stadsdelsnämnder har i mars 2014 beslutat tillstyrka remissen.
Ungdomsrådet har beslutat att avstå från yttrande. Se bilagor 2, 3, 4 och 5.
STADSDELSNÄMNDEN NORR

Malin Carlsson (S)
Ordförande

Annika Andersson
Tf stadsdelschef
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Överföring av ansvaret för de
kommungemensamma särskilda
undervisningsgrupperna
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Norr beslutar att sända förslaget på Överföring av
ansvaret för de kommungemensamma särskilda undervisningsgrupperna på
remiss till Stadsdelsnämnden Norr, Stadsdelsnämnden Väster,
Stadsdelsnämnden Öster och Borås Stads Ungdomsråd.

Ärendet i sammanfattning
Stadsdelsnämnden Norr har i svar till Skolinspektionen angett att ansvaret
för de särskilda undervisningsgrupperna skall överföras från Kommungemensam förskola och skola till rektorer i stadsdelarna. I samband med
detta har också en översyn av verksamheten gjorts och förslaget är därför att
utöver organisationsförändringen avveckla två enheter.
Förslaget är som följer.
•
•
•
•

Att Sjukhusskolan överförs från kommungemensam verksamhet till stadsdelsverksamhet i
Stadsdelsnämnden Norr från hösten 2014.
Att Kommunikationsklass är kvar i sin nuvarande form tills annat beslut tas och överförs till
Stadsdelsnämnden Öster från hösten 2014.
Att A-resursen överförs till Stadsdelsnämnden Öster från hösten 2014.
Att förbereda en avveckling av Funningen och Sjöhagen under våren. Ansvaret för idag
inskrivna elever övergår till respektive stadsdelsnämnd från hösten 2014.

Stadsdelsnämnderna och Borås Stads Ungdomsråd ska i mars 2014 svara på
remissen och Stadsdelsnämnden Norr beslutar i ärendet i april 2014.
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Ärendet
Utgångspunkter för ett inkluderande förhållningssätt
Begreppet inkludering är komplicerat och kan ha olika innebörd för olika personer. Det
finns en del litteratur i ämnet och för närvarande beforskas skolors förmåga till
inkluderande arbetssätt av bl.a Borås Högskola där professorn i pedagogik, Bengt Persson
sedan flera år tillbaka undersöker vilken effekt en ökad inkludering får för skolresultat och
för elevernas fortsatta studier.
Borås Stad har sedan SPKC:s tillkomst allt mer kommit att verka för en mer inkluderande
hållning och med utgångspunkt i styrdokument och forskning har våra mål och riktlinjer för
elevhälsoarbetet kommit att genomsyras av ett inkluderande och systemiskt synsätt. Att det
svenska skolväsendet skall arbeta inkluderande framgår av styrdokumenten och förarbetena:

Salamankadeklarationen:
•
•

•

elever med behov av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie skolor som skall
tillgodose dem inom en pedagogik som sätter barnet i centrum och som kan
tillgodose dessa behov,
ordinarie skolor med denna integrationsinriktning är det effektivaste sättet att
bekämpa diskriminerande attityder, att skapa en välkomnande närmiljö, att bygga
upp ett integrerat samhälle och att åstadkomma skolundervisning för alla;
dessutom ger de flertalet barn en funktionsduglig utbildning och förbättrar
kostnadseffektiviteten och – slutligen – hela utbildningssystemet
Vi anmodar och uppmanar alla regeringar att i lagstiftning eller riktlinjer stadfästa
principen om integrerad undervisning, som innebär att alla barn undervisas inom
det ordinarie skolväsendet, om det ej finns tvingande skäl att handla på annat sätt,

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
•

Enligt punkt 2 ska konventionsstaterna förbjuda all diskriminering på grund av
funktionsnedsättning…

Skollag
•

•

11 § Om det finns särskilda skäl, får ett beslut enligt 9 § för en elev i grundskolan,
grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan innebära att särskilt stöd ska ges
enskilt eller i en annan undervisningsgrupp (särskild undervisningsgrupp) än den
som eleven normalt hör till.
En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar
att tillgodogöra sig utbildningen.

Läroplan
•

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.

Borås Stads Mål och Riktlinjer för elevhälsan
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Elevhälsoarbetet skall bedrivas med ett inkluderande förhållningssätt. - Detta
innebär att särskilt stöd i första hand skall ges inom ramen för den ordinarie
klassen eller gruppen och inom fastställd timplan, kursplan och schema och av
ordinarie pedagogisk personal. Vid behov av ytterligare personella resurser kring
en elev skall en noggrann värdering av vilken kompetens som behövs göras. Att
skilja eleven från sin vanliga skoltillvaro är ett alternativ som endast får
förekomma om särskilda skäl föreligger.
Elevhälsoarbetet skall utgå från ett systemteoretiskt perspektiv. - Detta innebär att
man i elevhälsoarbetet söker förstå förlopp och skeenden på såväl individ- gruppoch organisationsnivå ur ett perspektiv där individens agerande och
förutsättningar ses som uppkomna i ett socialt sammanhang med fokus på
lärandemiljön snarare än kopplade till individen själv.

Inkluderingsbegreppet
Inkludering är inte nödvändigtvis att sitta i samma klassrum som klasskamraterna hela
tiden. Det kan mycket väl vara en del av den normala pedagogiken att elever då och då
jobbar i andra gruppkonstellationer eller enskilt. Inkludering handlar dessutom om ett
demokratiskt förhållningssätt, rätten till inflytande och delaktighet. Rätten att delta, ”en
skola för alla”, en gemenskap. Om vi menar allvar med att det är en skola för alla så måste
vi utveckla kompetenser och attityder och kämpa för att varje pedagog, varje rektor, all
elevhälsopersonal osv omfattar skolans värdegrund. Inkluderande skolor tänker inte ”Vi
och dom”, ”Normalitet eller avvikelser”, utan olikhet ses som berikande. Det handlar i
grunden om att det finns ett ”Vi”, normalitet existerar inte. Verksamheten måste utformas
så att alla kan delta. Likväl som hissar och ramper installeras åt rullstolsburna för
tillgänglighetens skull måste undervisningen göras tillgänglig för elever med andra
funktionsnedsättningar.
Systemiskt synsätt
”Är det barnet eller klassrummet som ska ha diagnosen?” Vi har historiskt sett gjort
eleverna till bärare av problemen och haft ett korrigerande intentioner med det särskilda
stödet. Numera arbetar vi för att se att de svårigheter som uppstår uppkommer i ett system.
Barnet kan ha funktionsnedsättningar som gör sig påminda i ett klassrum men inte i ett
annat. Sättet vi organiserar skolan, grupperna, sättet vi bemöter, vilket metodval.. allt spelar
roll för om en elev med vissa förutsättningar ska råka i svårigheter. Vi blir allt bättre att
möta elever med funktionsnedsättningar eller andra förutsättningar som kan göra det svårt i
mötet med skolan. Vårt uppdrag är att undanröja hinder för lärandet innan det ens uppstår.
Forskning
John Hatties metametasyntes av 50.000 forskningsrapporter om 80 miljoner elever och 800
metaanalyser listar insatser i skolan utifrån påverkanseffekt på studieresultat. Att byta skola
som åtgärd har inte bara låg effekt på måluppfyllelsen utan till och med negativ effekt.
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Av Skolverkets rapport ”Särskilt stöd i grundskolan” framgår att det finns en mängd studier
som visar på negativa effekter för svaga elever i permanenta nivågrupperade
undervisningsgrupper, i form av stigmatiseringseffekter och negativ påverkan på elevers
självbild och motivation. Andra negativa sidor av denna typ av organisering är lägre
förväntningar på eleverna och mindre kunniga lärare. Vidare tenderar det att finnas ett
fokus på elevers begränsningar, snarare än på den utveckling hos eleven som kan komma av
ansträngning.
Följande slutsats skriver Skolverket fram när det trots allt är nödvändigt med särskild
undervisningsgrupp:
”särskilda undervisningsgrupper måste vara tillfälliga, att undervisning i särskilda
undervisningsgrupper måste utvärderas kontinuerligt, liksom elevens delaktighet ur olika
aspekter.”
Omvärld
I väldigt många kommuner arbetas det med att avveckla särskilda undervisningsgrupper.
Det finns ingen statistik över detta men om man söker på nätet efter ”avveckla särskild
undervisningsgrupp” så får man massvis av träffar från många kommuner. Det finns också
en del kritik i kommuner där det genomförts och det handlar vanligen om att skolan inte
varit förberedd och hunnit anpassa sig. Ett framgångsexempel som Borås Högskola
beforskat är Essunga där man kunnat leda i bevis att nedläggningen av de särskilda
undervisningsgrupperna och satsningen på att förändra attityder och metodval mycket
kraftigt förbättrat skolresultaten. Resultaten är inte ännu publicerade men kommer att visa
att samtliga elever som fick börja vanlig klass igen inte bara fick betyg och kom in på
gymnasiet utan dessutom fullföljde sina gymnasiestudier med godkända betyg. (Det
förekom en del kritik i media då flera elever inte klarade de nationella proven i år 9 men
efter stödinsatser så kom de ifatt kunskapsmässigt.)
Borås Stad
De senaste årens utveckling av elevhälsoarbetet har gått snabbt framåt. En allt starkare
profession ledda av rektorer arbetar målmedvetet mot ökad inkludering, ökad kompetens
hos lärare och arbetslag och inte minst förändrade attityder kring att det är bemötande,
metodval, gruppering och organisation som skall ändras för att alla elever ska lyckas.
Antalet elever som börjat på Sjöhagen och Funningen har minskat stadigt de senaste åren
och istället tas dessa allt bättre om hand på hemskolorna. Resultaten i våra skolor har
förbättrats. Kvalitén på åtgärder ökar och insatstiderna kortas. När det gäller elever med
språkstörning upplevs antalet öka markant. Vi vet inte vad detta beror på och för
kommunikationsklass är det tvärt om allt fler elever som börjat de senaste åren. Här behövs
utvecklingsinsatser på bred front.
SPKC gjorde under 2012 ett grundligt utredningsarbete kring elever med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar (NPF) vilket resulterade i rapporten ” Skolalternativ för elever med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar”. I rapporten belyses flera olika aspekter av NPF
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och även om rapporten till sist avgränsas till att handla om gruppen inom autismspektrat
dras slutsatser från forskningen att en mer inkluderande verksamhet är att föredra för
övriga funktionsnedsättningar som ADHD, DAMP, OCC m.fl.
Skolinspektion
Skolinspektionen kräver att ansvaret för de särskilda undervisningsgrupperna flyttas över till
stadsdelarnas rektorer. Det finns flera argument för detta och som utvecklades i samtal
inför slutrapporten. De bärande tankarna är att personal som arbetar i en särskild
undervisningsgrupp måste ingå i ett normalt sammanhang, träffa lärare och elever i
ordinarie klasser i det dagliga, delta i det kollegiala lärandet, kompetensutvecklingen och
systematiska kvalitetsarbetet. Att rektor med likaledes normala referenser skall leda detta
arbete. Det finns, påpekar man i rapporten, inget formellt hinder mot att verksamhet
bedrivs avskilt och att rektor kan ta emot andra rektorers elever i en särskild
undervisningsgrupp men i samtalen påpekas det finns klara fördelar att verksamhet bedrivs
på en vanlig skola för att klara det kollegiala utbytet, minska sårbarheten och inte minst att
ta tillvara den kompetens som erfarna lärare har i det mer förebyggande arbetet.

Bakgrund till ärendet
I Borås Stad finns sedan många år tillbaka ett antal resursenheter för förskola och
grundskola som arbetar med barn och elever vilka inte bedömts kunna få sina omsorgseller undervisningsbehov tillgodosedda inom den vanliga förskolan eller skolan. Dessa
enheter har under åren legat under olika förvaltningar och flera gånger har
omorganisationer gjort att ansvaret flyttats till en annan förvaltning. I den senaste hamnade
ansvaret under Stadsdelsnämnden Norr för alla resursenheter utom dygnet-runt förskolan
som lades under Stadsdelsnämnden Öster då den var helt integrerad med den vanliga
förskoleverksamheten.
Resursenheterna organiserades under området Kommungemensam förskola och skola och
en enhetschef ansvarar idag för samtliga sex enheter.
Med undantag för Sjukhusskolan som är en särskild utbildningsform som kommunen är
ålagd enligt lag att bedriva för barn som vårdas på sjukhuset har resursenheterna
organiserats utifrån olika behov som funnits i förskolor och skolor över tid.
De sex resursenheterna regleras av olika delar i skollagen och det finns juridiska skillnader i
var ansvar, beslut och befogenheter skall ligga.
Nedan följer en kort beskrivning av de olika enheterna, verksamheten och övriga
förutsättningar.

Resursenheterna
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Sjukhusskolan
En enhet som bedrivs i Landstingets lokaler med fyra lärare som undervisar elever som
ligger inlagda för vård på antingen somatisk eller psykiatrisk avdelning. Den finansieras till
80 % av statsbidrag, s.k. SiS-medel som betalas ut av specialpedagogiska skolmyndigheten.
Övrig kostnad faktureras elevens hemskola. Det genomsnittliga antalet elever är fyra st vilka
får en i stort sett individuell undervisning avpassad helt till personliga förutsättningar och
behov. Verksamheten regleras i Skollagen (SL) 24 kap 19§ och bedrivs utifrån att elever
som vårdas på sjukhus naturligtvis inte fysiskt kan närvara i sin ordinarie skola. Hemskolan
fattar inga beslut kring elevens skolgång utan Sjukhusskolan har hela det juridiska ansvaret
för eleven. Till Sjukhusskolan är en lärare vid ett privat HVB-hem i Fristad knuten. Ett
utvecklat samarbete finns där Borås Stad säkerställer undervisning som bedrivs på
institutionen.
Kommunikationsklasserna
En enhet som bedrivs i Bodaskolans (låg- och mellanstadiet) lokaler där 14 pedagoger och
elevassistenter samt två logopeder undervisar och språktränar 34 elever. Målgruppen är
elever med grav språkstörning. Historiskt sett har elever mer eller mindre direktremitterats
utifrån utredningar som gjorts vid Habiliteringen på lasarettet men de senaste tre åren har
rutinerna styrts upp så att det är skolans utredningar och rektors beslut om särskild
undervisningsgrupp enligt SL 3 kap 11 § som ligger till grund för placeringen. Placeringarna
har tidigare nästan uteslutande kommit att bli långvariga och flertalet elever har kommit att
gå hela sin skoltid i kommunikationsklass. Idag tidsbegränsas placeringarna och
grundtanken är att flera elever ska kunna gå tillbaka till vanlig klass efter en tid.
Det är stor variation på elevernas funktionsnedsättningar. Flera elever bedöms egentligen
inte ha några problem med att gå i en vanlig klass men det saknas idag kompetens ute på
skolorna. Några elever har så pass allvarliga språkstörningar och ibland med andra svåra
funktionsnedsättningar att det är tveksamt om de någonsin fullt ut kan delta i vanlig klass
men frågeställningen har inte utretts fullt ut de senaste åren. Placeringen vid Bodaskolan
möjliggör idag att elever under delar av dagen kan integreras i vanliga skolklasser.
A-resursen
En nystartad enhet som i avvaktan på att Bodaskolans högstadie byggs om inryms i
Brämhults fritidsgård. Målgruppen är elever med diagnoser inom autismspektrat. I SPKC:s
rapport ” Skolalternativ för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar” slogs det
fast att det finns en liten grupp elever som förmodligen, oavsett resurser och kompetens,
inte kan förväntas kunna gå i vanliga klasser. Det är just inom autismspektrat dessa
återfinns och i de svåraste fallen innebär funktionsnedsättningen i sig en neurologiskt
betingad oförmåga att interagera socialt. För närvarande går fem elever i gruppen med tre
personal. Elever placeras efter rektors beslut om särskild undervisningsgrupp enligt SL 3
kap 11 §.
Sjöhagen och Funningen
Två geografiskt fristående enheter som tar emot elever där huvudproblematiken hänför sig
till beteendestörningar som är så svåra att hemskolorna inte klarat av att upprätthålla en
acceptabel arbetsmiljö. Historiskt sett har dessa enheter sin grund i gamla tiders OBS-
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klasser där elever på förhållandevis lösa grunder kunde placeras. Nu placeras elever efter
rektors beslut om särskild undervisningsgrupp enligt SL 3 kap 11 § vilket kringgärdas av
formella krav på utredningar och åtgärdsprogram. Kraven på att skolorna verkligen har
gjort vad de kan för att lösa situationen på hemskolan har ökats avsevärt de senaste åren.
Funningenskolan har sju platser och fyra personal och är avsedd för elever i åk 7-9 och
Sjöhagenskolan har åtta platser för de yngre eleverna och fem personal.
Utvecklingen mot ett allt mer inkluderande förhållningssätt, utvecklad kompetens kring hur
elever med beteendestörningar skall bemötas och hur skolan skall organiseras för att klara
dessa elever, har kommit att innebära en förskjutning mot allt svårare elever på Funningen
och Sjöhagen.
Något förenklat kan sägas att förr så var det mest vanliga stökiga elever ev. med en social
problematik hemifrån eller i klassen som kom till dessa resursenheter. Svårare fall av
traumatiserade barn, kanske från mycket svåra familjeförhållanden kombinerat med
uppmärksamhetsstörningar som ADHD eller andra sociala och/eller neurologiska
diagnoser klarade man inte alls av inom den vanliga skolan. I Borås fanns i samarbete med
psykiatrin Östergårdskolan, eller terapiskolan som den kallades, för de yngre eleverna och
för de äldre eleverna återstod ofta inte annat än att de placerades på behandlingshem eller
annan institution.
Numera klarar skolorna ofta av elever med beteendestörningar. Elevhälsans kompetens,
organisation, mandat och omfattning har de senaste tio åren ökat markant. Rektorers och
lärares förmåga och inriktning att hitta inkluderande lösningar har utvecklats. Terapiskolan
är nerlagd sedan drygt tio år. Antalet socialt placerade barn har sjunkit. Eleverna med störst
stödbehov har i många fall kommit att gå på Sjöhagen och Funningen där verksamheten
har utvecklats för att möta dessa.
På Sjöhagen bedrivs utöver undervisningen ett arbete med både eleverna och familjerna
som närmast kan beskrivas som terapeutiskt med familjesamtal och psykologhandledning.
Samarbetet med IFO och BUP är väl utvecklat. Verksamheten är mycket strukturerad och
det finns en tydlig plan för inskolning, arbetsperiod och utskolning vilken tar två år att
genomföra. Arbetet är framgångsrikt då nästan alla elever klarar av att återgå till sin
hemskola.
På Funningen har verksamheten de senaste åren utvecklats mot att arbeta mer fokuserat
med kunskapsutvecklingen och ett par elever de senaste åren har kunnat fortsätta på ett
nationellt program på gymnasiet, men fortfarande läggs mycket energi på omhändertagande
och trygghetsskapande åtgärder. I stort sett inga elever återgår till sin hemskola eller annan
skola och det finns inte någon utvecklad och fungerande rutin för detta. Det är inte ovanligt
att elever placeras först i åk 9 på Funningen och då är det ju i någon mening ”för sent”.
De senaste åren har Funningen och Sjöhagen haft ett vikande elevunderlag.
Kvarngården Mini
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En förskola för barn med mycket grava funktionsnedsättningar. Det finns ca sex platser
och lika mycket personal. Verksamheten är idag inrymd i en lägenhet på Övre Kvarngatan
och viss samverkan bedrivs med förskolan Kvarngården som ligger i samma fastighet men
som organisatoriskt tillhör områdeschef för förskola i SDF Norr.
Samtliga barn är beroende av kvalificerade fysiska hjälpmedel för att kunna ges en god
omsorg vilket ställer stora krav på lokaler och personal. I princip alla barn har stora
kognitiva svårigheter och i kommer att gå i grundsärskolan när de blir äldre. Placering sker i
samråd med hemstadsdelen utifrån föräldrars önskemål och barnens behov. Det finns ingen
särskild reglering i skollagen.
Arbetsgruppens arbete
En arbetsgrupp och lokal samverkansgrupp bestående av elevhälsans chefer, rektorer på de
skolor som skall utveckla en särskild kompetens kring elever med autismspektrumtillstånd,
enhetschef för de särskilda undervisningsgrupperna, områdeschefer samt fackliga
företrädare träffades en heldag den 9:e januari för att ta fram ett förslag till
organisationsförändring som ligger i linje med intentionerna i våra styrdokument, forskning
och omvärldsbevakning. LSG-protokollet finns som bilaga till denna handling.
Arbetsgruppen gick igenom enhet för enhet, historik och förutsättningar. Därefter tittade vi
närmare på skolinspektionens slutsatser och direktiv om att föra över ansvaret för de
särskilda undervisningsgrupperna till rektorer i stadsdelarna och tog del av ovan beskriva
tankar kring inkludering. Arbetsgruppen diskuterade fler principer som skulle beaktas i valet
av organisation:
•
•
•
•
•

•

Det är på sikt önskvärt att varje områdesledning tar hela det operativa ansvaret för
sina elever, elever bör alltså inte placeras i annan förvaltning. Däremot kan elever
vid behov placeras på annan skola i stadsdelen.
Placering i särskild undervisningsgrupp och åtgärderna som följer bör anpassas till
individuella behov och mer flexibelt än idag.
Tiden för placering i särskild undervisningsgrupp bör i de flesta fall väsentligen
kortas ned.
Därmed är det inte önskvärt att bygga upp nya permanenta undervisningsgrupper
i varje stadsdel utan varje områdesledning skall fritt få utforma särskilt stöd utifrån
förutsättningar och behov.
Om personal blir övertalig i omorganisationen skall dessa beredas plats i
organisationen. Det finns sannolikt goda möjligheter att ta vara på personalens
kompetens och den metodik som utvecklats men detta ska inte vara styrande för
hur stadsdelarna organiserar stödet.
Det är rektors beslut om placering i särskild undervisningsgrupp som är avgörande
för hur en sådan inrättas. Huvudmannen bör regelmässigt inom ramen för sitt
systematiska kvalitetsarbete pröva behovet av de kommungemensamma
undervisningsgrupper som det trots ovan nämnda principer kan finnas behov av.
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Sedan togs flera förslag till organisatoriska lösningar fram för varje enhet och därefter fick
varje stadsdel ta ställning till vad som var möjligt och önskvärt i den egna
områdesledningen. Tjänstemännen från de olika stadsdelarna var helt eniga i sina förslag till
fortsatt organisation. De fackliga reserverade sig för de delar i förslaget som handlar om
omedelbar avveckling av Sjöhagen och Funningen och menar att vi bör vänta med detta
tills vi säkrat fungerande åtgärder och rutiner i respektive stadsdel. I övrigt råder en enighet
kring principer och inriktning på inkludering.
Eftersom det pågår ett parallellt arbete inom ramen för handlingsplanen ”Lust att lära” med
rektorsorganisationen beslutades att inte i beslutsförslaget ta ställning till vilken rektor eller
skolenhet som bör ta ansvar för respektive resursenhet. Detta har kommunicerats med Bo
Drysén som leder det arbetet och kommer istället att beslutas under vårens fortsatta
process med handlingsplanen.

Arbetsgruppens förslag
•

Att Sjukhusskolan överförs från kommungemensam verksamhet till stadsdelsverksamhet i
Stadsdelsnämnden Norr från hösten 2014.
Motivering: Denna skolform skall kommunen enligt lag bedriva och det ligger i
sakens natur att den bedrivs på institutionen. Stadsdel Norr har en geografisk
lämplighet att ta hand om Sjukhusskolan och det finns redan ett etablerat arbete
kring samverkan med HVB-hemmet i Fristad.

•

Att Kommunikationsklass är kvar i sin nuvarande form tills annat beslut tas och överförs till
Stadsdelsnämnden Öster från hösten 2014.
Motivering: Även om det på sikt är önskvärt att behålla dessa elever inom varje
stadsdel och på sina hemskolor så är det inte möjligt att till hösten skapa några
goda alternativ i respektive stadsdel.

•

Att A-resursen överförs till Stadsdelsnämnden Öster från hösten 2014.
Motivering: Just denna grupp av elever bedöms tillsvidare inte kunna ges en
fungerande skolgång annat än genom den lilla specialiserade och avskilda gruppen.

•

Att förbereda en avveckling av Funningen och Sjöhagen under våren. Ansvaret för idag
inskrivna elever övergår till respektive stadsdel från hösten 2014.
Motivering: Till hösten finns fyra elever på Sjöhagen och en på Funningen.
Stadsdelsförvaltningarna bedömer sig kunna skapa goda lösningar för denna
elevgrupp. Elevantalet är just nu hanterbart för att snabbt avveckla
verksamheterna för att istället hitta mer inkluderande lösningar. Exakt hur stödet
skall utformas kan inte på förhand bestämmas eftersom tanken är att det skall
anpassas efter individens behov. Stadsdelarna har dock redan inom sina respektive
barn- och ungdomsprocesser börjat planera olika organisatoriska insatser för att
kunna hantera stödet på ett mer flexibelt sätt. Platspriset 2014 är 412 800 kr per
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elev och stadsdelarna betalar tillsammans garantiersättning 1 225 400 kr för
lokaler, lokalvård och vaktmästeri. Dessa resurser bedöms räcka för att ge adekvat
stöd inom stadsdelen.
•

Kvarngården Mini
Arbetsgruppen har inga förslag att förändra den organisatoriska tillhörigheten.
Kommungemensam förskola och skola behåller ansvaret och en ev. förändring av
ledningen hanteras och samverkas i verksamhetens eget LSG.

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Förslaget bedöms inte ha några större effekter ur ett ekologiskt perspektiv.
Den bilåkning som idag sker mellan hemskolor, andra aktiviteter och
Funningen och Sjöhagen kommer att försvinna men det är svårt att bedöma
om behovet av transporter kommer att finnas i de åtgärder som vidtas i
respektive stadsdel.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Förslaget bedöms inte ha någon ekonomisk påverkan. Driften av de olika
enheterna kostar lika mycket oavsett vilken förvaltning som utför den.
Kostnaden för de två enheter som förslås avvecklas bedöms inte kunna
sparas in då kommande insatser för eleverna också är förknippade med
kostnader.

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

Forskning visar att ett mer inkluderande förhållningssätt i skolan gynnar
elever med funktionsnedsättning eller elever som är utsatta på annat sätt
både när det gäller måluppfyllelsen kortsiktigt som långsiktigt.
De elever som idag är inskrivna i särskilda undervisningsgrupper har inte
tillfrågats. Det är givet att de i de flesta fall skulle uppge att de har det bättre
där idag än innan och det finns inget färdigt alternativ idag att ta ställning
till.
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För de undervisningsgrupper som kommer att finnas kvar berörs inte
eleverna av organisationsförändringen.
Likabehandling

Ur ett likabehandlingsperspektiv är en ökning av inkluderingen av elever ett
stort steg i rätt riktning.

Omvärldsperspektiv
I ärendet beskrivs omvärldsperspektivet utförligt.

Facklig samverkan
Förslaget har samverkats på LSG/Arbetsgrupp Kommungemensam
förskola och Skola 140109 samt LSG för de kommungemensamma
enheterna 140128.

Remissinstans
Förslaget skall skickas på remiss till
Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Norr
Borås Stads Ungdomsråd.

STADSDELSNÄMNDEN NORR

Malin Carlsson (S)
Ordförande

Annika Andersson
Tf stadsdelschef
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Svar på remiss – Överföring av ansvaret
för de kommungemensamma särskilda
undervisningsgrupperna.
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker remiss Överföring av ansvaret för de
kommungemensamma särskilda undervisningsgrupperna.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Stadsdelsnämnden Norr har inget att invända mot att ansvaret för de
kommungemensamma särskilda undervisningsgrupperna överförs till
stadsdelsnämnderna Nämnden har heller inget att invända mot förslaget om
att Funningen och Sjöhagen avvecklas under våren 2014 och att ansvaret
för, idag, inskrivna elever övergår till respektive stadsdelsnämnd från hösten
2014.

Nämndens yttrande i sin helhet
Bakgrund
Stadsdelsnämnden Norr har sänt förslaget ”Överföring av ansvaret för de
kommungemensamma särskilda undervisningsgrupperna” på remiss till
Stadsdelsnämnden Norr, Stadsdelsnämnden Väster, Stadsdelsnämnden
Öster och Borås Stads Ungdomsråd. Stadsdelsnämnderna och Borås Stads
Ungdomsråd ska i mars 2014 svara på remissen och Stadsdelsnämnden Norr
beslutar i ärendet i april 2014.
Förslaget om överföring av ansvaret för de kommungemensamma särskilda
undervisningsgrupperna har sin grund i de synpunkter/krav som
Skolinspektionen framfört i samband med granskningen av Borås stads
skolor 2013.
Av Skolinspektionens beslut efter tillsyn i Borås Stad framgår att de särskilda
undervisningsgrupperna ska tillhöra en skolenhet. Vidare framgår att de
särskilda undervisningsgrupperna inte är organiserade och leds enligt

2(5)
Lars Bengtsson
Områdeschef skola

2014-03-27

Dnr 2014/SDNN0014

författningarnas krav och huvudmannen föreläggs därför att avhjälpa
bristerna.
Förslagets innehåll
Förutom överföringen av ansvaret för de särskilda undervisningsgrupperna
till stadsdelsnämnderna innebär förslaget att Sjöhagen och Funningen
avvecklas under våren 2014 och att ansvaret för, idag, inskrivna elever
övergår till respektive stadsdelsnämnd från hösten 2014.
En av grundtankarna bakom överföringen av de särskilda undervisningsgrupperna till stadsdelsnämnderna är att de ska knytas till någon av stadens
skolenheter och att personalen på de särskilda undervisningsgrupperna ska
ingå i ett sammanhang som också innefattar personal vid någon av
skolenheterna.
Stadsdelsnämndens ställningstagande till förslaget
Förslaget innebär att Skolinspektionens krav om att de särskilda undervisningsgrupperna skall tillhöra en skolenhet, tillgodoses. Stadsdelsnämndens bedömning är att förändringen som innebär en närmare knytning
mellan de särskilda undervisningsgrupperna och någon skolenhet kommer
att vara till gagn för såväl elever som personal.
I argumenteringen för en avveckling av Sjöhagen och Funningen hänvisas
till formuleringar i Salamankadeklarationen, FN´s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning, skollagen, läroplanen och Borås
stads Mål och Riktlinjer för elevhälsan. Argumentet handlar i huvudsak om
inkludering, normalisering och likabehandling för alla elever oavsett
förutsättningar. Inkluderings- och normaliseringstanken är självklara grunder
för svensk skola men är också svårtolkade begrepp. Det är angeläget att
klargöra att stöd i den ordinarie klassen inte alltid och i alla sammanhang är
den lösning som bäst gagnar eleven. Skolorna måste, var för sig eller
gemensamt, utveckla flexibla lösningar som ger alla elever förutsättningar att
tillgodogöra sig undervisningen, ingå i ett socialt sammanhang och må bra
under sin skoltid.
De insatser som erbjuds elever med behov av särskilt stöd måste kunna
anpassa till just de behov den enskilde eleven har och det kan innebära
tillfällig placering i en särskild gruppkonstellation för att sedan återgå till den
ordinarie klassen. Perioden i en särskild gruppkonstellation kan variera
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beroende på elevens förutsättningar och elevens förutsättningar kan variera
från tid till annan beroende på händelser på skolan, i hemmet eller på grund
av andra faktorer i elevens livsmiljö. Med hänvisning till ovanstående är det
därför viktigt att det finns en nära koppling mellan hemskolan, för eleven
kända vuxna och de särskilda insatser som erbjuds eleven.
Stadsdelsnämnden Norr ser det som viktigt att den kompetens och de
arbetssätt som personalen vid de båda enheterna Sjöhagen och Funningen
har byggt upp ska ta tillvaratas när grupperna avvecklas och
stadsdelsnämnderna rustar för att ta hand om eleverna på hemmaplan.
Skolorna i stadsdelsnämnden Norr har för närvarande inga elever placerade
på Sjöhagen eller Funningen men kommer, om beslut fattas i enlighet med
förslaget, att påbörja ett arbete med att utveckla olika flexibla former för
insatser för elever i behov av särskilt stöd oavsett ålder och skäl för
stödbehovet.
Stadsdelsnämnden Norr ställer sig positiva till förslaget.

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Föreslagen förändring bedöms inte ha någon större inverkan ur ett
ekologiskt perspektiv.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
De delar av förslaget som avser överföring av de särskilda
undervisningsgrupperna till stadsdelarna, påverkar inte verksamhetens
ekonomiska förutsättningar. Förslaget om en avveckling av Sjöhagen och
Funningen kommer att frigöra resurser för andra insatser för elever med
behov av särskilda stödinsatser.

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

På vilket sätt berör beslutet barn och ungdomar nu eller i framtiden, direkt eller indirekt?
En närmare koppling mellan personalen på de särskilda undervisningsgrupperna och personalen på någon skolenhet kommer att bidra till ökad
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förståelse för varandras verksamheter och i förlängningen till ett
erfarenhetsutbyte som kan bidra till utveckling av verksamheten inom såväl
de särskilda undervisningsgrupperna som på skolenheterna och därmed vara
till gagn för eleverna.
Värdet av ökad inkludering av elever med olika former av
funktionsnedsättning framgår tydligt av förslaget.
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Genom att Borås Stads ungdomsråd är remissinstans har ungdomar
möjlighet att uttrycka sin mening.
Likabehandling

Grundtanken om ökad inkludering av elever med funktionsnedsättningar
eller stödbehov av andra skäl ligger helt i linje med likabehandlingsperspektivet.

Facklig samverkan
Förslaget har samverkats på LSG/Arbetsgrupp Kommungemensam
förskola och skola 140109.
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2013-03-27.

Remissinstans
Stadsdelsnämnden Norr kommer att fatta beslut i ärendet vid nämndens
möte i april. Stadsdelsnämnden Norr, Väster, Öster och Borås Stads
ungdomsråd är remissinstanser.

STADSDELSNÄMNDEN NORR

Malin Carlsson (S)
Ordförande

Annika Andersson
Tf stadsdelschef
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Hayne Hedin
Områdeschef
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Yttrande över remissen ”Ansvaret för de
kommungemensamma särskilda
undervisningsgrupperna”
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta:
1. Att tillstyrka förslaget i remissen.
2. Att översända upprättat yttrande som Stadsdelsnämnden Västers
yttrande till Stadsdelsnämnden Norr.
Sammanfattning
I remissen föreslås att ansvaret för de särskilda undervisningsgrupperna
Kommunikationsklass och A-resursen överförs till Stadsdelsnämnden
Öster, samt att ansvaret Sjukhusskolan överförs till stadsdelsverksamhet
inom Stadsdelsnämnden Norr. Stadsdelsförvaltningen Väster anser att det
är logiskt att ansvaret för de särskilda undervisningsgrupperna överförs
enligt förslaget utifrån geografisk placering. Vidare är det förvaltningens
uppfattning att Funningen och Sjöhagen ska avvecklas, och att det finns
förutsättningar att ordna mer inkluderande lösningar i den egna
skolverksamheten.
Yttrandet i sin helhet
I remissen föreslås att ansvaret för de särskilda undervisningsgrupperna
Kommunikationsklass och A-resursen överförs till Stadsdelsnämnden
Öster, samt att ansvaret Sjukhusskolan överförs till stadsdelsverksamhet
inom Stadsdelsnämnden Norr. Stadsdelsförvaltningen Väster anser att det
är logiskt och riktigt att göra på det sättet. Skolinspektionens kritik om att
de särskilda undervisningsgrupperna ska vara kopplade till skolenheter kan
därmed undanröjas. Vidare bör den geografiska placeringen av de särskilda
undervisningsgrupperna styra vilken nämnd som ska överta ansvaret, och så
är förslaget i remissen utformat.

TJÄNSTESKRIVELSE
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Hayne Hedin
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033 - 35 36 70

I remissen föreslås vidare att de särskilda undervisningsgrupperna
Funningen och Sjöhagen ska förberedas för avveckling under våren.
Stadsdelsförvaltningen Väster anser att dessa grupper ska avvecklas.
Verksamheten vid de egna skolorna har utvecklats så att ett alltmer
inkluderande förhållningssätt tillämpas. Kompetens hos pedagoger och
elevhälsoteam har förbättrats så att elever med funktionsnedsättningar och
beteendestörningar bemöts och undervisas på ändamålsenliga sätt.
Avskiljande lösningar undviks generellt, om inte elevers behov är sådana så
att det behövs under vissa tidsperioder. En avveckling av Funningen och
Sjöhagen ligger därmed i linje med denna utveckling. Förvaltningen
bedömer att det finns förutsättningar att ordna individuellt anpassade och
mer inkluderande lösningar i den egna skolverksamheten för de västerelever
som idag är placerade på Sjöhagen.
Samverkan
Ärendet har inte varit föremål för samverkan.

STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER

Malin Aronsson
Stadsdelschef

BESLUT
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Sammanträdesdatum 2014-03-27
2014/SDNO0018
Handläggare
Gülsen Özdenkos

Stadsdelsnämnden Norr

Remiss: Ansvaret för de kommungemensamma särskilda
undervisningsgrupperna
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka förslaget Ansvaret för de kommungemensamma särskilda undervisningsgrupperna.
Nämndens yttrande
Skolinspektionen har kritiserat hur de särskilda undervisningsgrupperna i Borås Stad
är organiserade. Skolinspektionen menar att det finns klara fördelar med att
verksamheten är placerad på en vanlig skola för att säkra det kollegiala utbytet,
minska sårbarheten och ta tillvara kompetens hos erfarna lärare.
I dag är de kommungemensamma särskilda undervisningsgrupperna organisatoriskt
placerade under Kommungemensam förskola och skola, Stadsdelsnämnden Norr.
Förslaget innebär att ansvaret för de kommungemensamma särskilda
undervisningsgrupperna flyttas enligt nedan:
• Sjukhusskolan överförs från kommungemensam verksamhet till
stadsdelsverksamhet i Stadsdelsnämnden Norr från hösten 2014
• Kommunikationsklassen är kvar i sin nuvarande form tills annat beslut tas
och överförs till Stadsdelsnämnden Öster från hösten 2014
• A-resursen, med målgruppen elever med diagnoser inom autismspektrat,
överförs till Stadsdelsnämnden Öster från hösten 2014
• En avveckling av Funningen och Sjöhagen förbereds under våren. Ansvaret
för idag inskrivna elever övergår till respektive stadsdel från hösten 2014
Stadsdelsnämnden Öster är positiv till en ökad inkludering och vill verka för att alla
elever ska få möjlighet att genomföra hela skolgången på hemskolan. Nämnden
tillstyrker därför remissen i sin helhet.
Barnkonsekvensanalys
Kommer beslutet att beröra barn och ungdom nu eller i framtiden?
Ja
Har barn och ungdom som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin mening?
Ja. Lokala ungdomsrådet i Öster har fått tillfälle att yttra sig över motionen, men har avstått
från att svara.

BESLUT
Sammanträdesdatum 2014-03-27
2014/SDNO0018
Handläggare
Gülsen Özdenkos

STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER

Ulf Sjösten
Ordförande

Rita Johansson
Stadsdelschef
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Sakiba Ekic,033-358202

Överföring av ansvaret för de
kommungemensamma särskilda
undervisningsgrupperna
Ungdomsrådets beslut
Ungdomsrådets avstår från yttrande

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 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 beslutar att avstå från yttrande.

Linus Björnqvist
Ordförande Borås Stads Ungdomsråd
Sakiba Ekic
Ungdomsstrateg

KU 5
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Remiss - Överenskommelse mellan social ekonomi och Västra
Götalandsregionen
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Anta remissyttrandet och skicka det till Regionstyrelsen, Västra Götalandsregionen.

2014-05-19
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0255
Programområde: 1
Handläggare: Ingegerd Eriksson, 033-35 71 65
Datum/avdelningschef: 2014-05-12/Ingegerd Eriksson

REMISSVAR
2014-05-12

Handläggare Ingegerd Eriksson
telefon:033-35 71 65
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Ert Dnr RS 767-2011

Västra Götalandsregionen
Regionsstyrelsen

Remiss - Överenskommelse mellan social ekonomi och
Västra Götalandsregionen
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0255

Borås Stad har som en av fyra kommuner i regionen fått möjlighet att yttra sig över
remissen Överenskommelse mellan social ekonomi och Västra Götalandsregionen.
Borås Stad anser att det är positivt att överenskommelser tas fram som syftar till att
utgöra underlag för hur ett framtida samarbete kan hanteras och utvecklas. En
överenskommelse ger förutsättningar för tydligare strukturer och ett tydligt forum där
samhällsfrågor utifrån olika perspektiv kan lyftas. Ett gott samspel mellan offentlig
sektor och civilt samhälle är centralt för en god samhällsutveckling. I Borås Stad pågår
ett liknande arbete att ta fram en överenskommelse med de ideburna
organisationerna.
I materialet framgår att det finns tre frågor som remissinstanserna uppmanas ha
synpunkter på.
•

Vad betyder ett ökat samarbete, genom avtal, partnerskap eller liknande, för
den egna organisationen med regionen alternativt verksamhet inom den
sociala ekonomin?
Ett ökat samarbete är bra kanske till och med en förutsättning framledes. Det
tydliggör också respektive parts roll. Mål med samarbetet ger sannolikt
mervärde för medborgare och brukare.

•

Hur kan handlingsplanen fungera i den egna verksamheten?
Bra struktur på handlingsplanen, tydligt när det gäller åtgärder, ansvar samt
indikatorer för genomförande och uppföljning. Det är viktigt att ha
indikatorer som går att följa upp och att kunna mäta effekten av genomförda
åtgärder då dessa uppgifter är underlag för revidering av handlingsplanen.

•

Är uppföljningsindikatorerna relevanta?
Borås Stad har inga synpunkter på indikatorerna i sig men vill lyfta fram att
det är bra med tydliga strukturer när det gäller kontinuerlig uppföljning,
information samt återkoppling till parterna.
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Regionkansliet
Handläggare: Birgitta Adler
Telefon: 076-100 46 68
E-post:birgitta.adler@vgregion.se
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Utskick enligt sändlista

Remiss av Överenskommelse mellan social
ekonomi och Västra Götalandsregionen
Bakgrund
Regionkansliet har på regionstyrelsens uppdrag tagit fram ett förslag till
överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och företrädare för
social ekonomi. Överenskommelsen syftar till att utgöra underlag för hur ett
framtida fortsatt samarbete mellan Västra Götalandsregionen och social ekonomi
ska kunna hanteras och utvecklas. För metod, syfte, mål och avgränsningar i
arbetet se bifogat PM.
I förslaget finns också en handlingsplan för arbetet under 2015 – 2017.

Särskilda frågeställningar
Västra Götalandsregionen vill särskilt ha era synpunkter på dessa frågor:
x Vad betyder ett ökat samarbete, genom avtal, partnerskap eller liknande,
för den egna organisationen med regionen alternativt verksamhet inom
den sociala ekonomin?
x Hur kan handlingsplanen fungera i den egna verksamheten?
x Är uppföljningsindikatorerna relevanta?
Yttranden lämnas till regionstyrelsen@vgregion.se senast den 2 juni 2014. Ange
gärna diarienummer RS 767-2011.
Frågor besvaras av processledarna
Birgitta Adler kultursekretariatet Västra Götaland, birgitta.adler@vgregion.se tel
076-100 46 68
Camilla Olsson, Coompanion Fyrbodal camilla.olsson@coompanion.se tel 052016 760 alt. 070-260 20 69.
Medverkande i arbetsgruppen, se hemsidan, kan också kontaktas.

Vad händer sedan?
Efter remissomgången är avsikten att överenskommelsen ska antas av
regionfullmäktige. Dokumentet kommer skrivas under av regionfullmäktiges
ordförande samt intresserade organisationer/trossamfund/föreningar under andra
halvåret 2014.

Postadress:
Regionens Hus
462 80 Vänersborg

Besöksadress:
Residenset
Torget
Vänersborg

Telefon:
010-441 00 00

Webbplats:
www.vgregion.se

E-post:
regionkansliet@vgregion.se
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För ytterligare upplysningar, se hemsidan för den regionala överenskommelsen
www.vgregion.se/overenskommelsen . Där finns filmer, information om arbetet,
arbetsgruppens medlemmar, goda exempel med mera.

Regionkansliet

Elisabet Ericson
Kanslichef, administrativa avdelningen
Bilaga

1. PM om remiss av Överenskommelse mellan social ekonomi och Västra
Götalandsregionen
2. Förslag till Överenskommelse mellan social ekonomi och Västra
Götalandsregionen.
3. Sändlista
Ytterligare information

1. Den nationella överenskommelsen www.overenskommelsen.se
2. Regionens hemsidan kring den regionala överenskommelsen
www.vgregion.se/overenskommelsen
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Regionstyrelsen
Handläggare: Birgitta Adler
Telefon: 076-100 46 68
E-post:birgitta.adler@vgregion.se

Remiss av Överenskommelse mellan social
ekonomi och Västra Götalandsregionen
Bakgrund
Den sociala ekonomin är ett samlingsbegrepp som omfattar verksamheter som har
allmännytta eller medlemsnytta och inte vinstintresse som främsta drivkraft. Den
sociala ekonomin kan ses som det arbete som sker inom den ideella sektorn, i
ekonomiska föreningar och/eller kooperativ och som varken är privat eller
offentligt. Ideella organisationer finns inom ett flertal samhällsområden: det
sociala, hälso- och sjukvård, integrations-, kultur-, folkbildnings-, folkhälso-,
trossamfunds- och ungdomsfrågor med flera.
Företrädare för den sociala ekonomin skrev i februari 2011 till regionstyrelsen
och föreslog att arbetet med en överenskommelse mellan regionen och social
ekonomi behöver starta. Regionutvecklingsnämnden beredde ärendet genom SER
(sociala ekonomins råd i Västra Götaland) och föreslog i beslut den 6 december
2011 att regionstyrelsen tecknar en överenskommelse. I nämndens beredning har
regionfullmäktiges beslut om Conny Brännbergs motion om volontärer i vården
beaktas.
Regionutvecklingsnämnden antog 2005 ett program för social ekonomi.
Programmet har reviderats 2007 respektive 2011 och varit föremål för särskild
utvärdering under våren 2010. Detta program avser regionutvecklingsnämndens
ansvarsområde, vilket är en del av den helhet som en regional överenskommelse
omfattar. Även andra program i regionen har hög tillämpbarhet på
överenskommelse såsom Samling för social hållbarhet, kulturplan,
handlingsprogram för natur- och kulturturism med flera.

Syfte, arbetsmetod och avgränsning
Syftet med arbetet är att ta fram ett förslag till regional överenskommelse mellan
den sociala ekonomin i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen Det är
detta förslag som nu lämnas över på remiss.
Förslaget har arbetas fram under 2013 i en arbetsgrupp bestående av
från regionen: representanter från regionens sjukhus, regionens övriga hälso- och
sjukvård, habilitering och hälsa, rättighets- och folkhälsofrågor, tillväxt och
utveckling och regionservice område inköp
Postadress:
Regionens Hus
462 80 Vänersborg

Besöksadress:
Rosenlundsplatsen 2
411 20 Göteborg

Telefon:
010-441 00 00

Webbplats:
www.vgregion.se
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regionkansliet@vgregion.se
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från social ekonomi:
representant från Nätverket för social ekonomi i Fyrbodal, Göteborgs sociala
ekonomi, Social Ekonomi Sjuhärad, Den sociala ekonomins nätverk i Skaraborg,
det regionala pensionärsrådet samt det regionala funktionshinderrådet.
Arbetsgruppen har letts av två processledare, en från regionen och en från social
ekonomi.
Representantskapet har angetts i uppdragsformulering från regiondirektören 201205-02.
Arbetsgruppen startade i januari 2013, hade möten under vinter och vår för att
under sommaren och hösten 2013 skriva förslag till överenskommelse och
processa detta på olika sätt. Det är detta förslag som nu föreligger
remisshantering.
Enligt uppdragsskrivningen skall den regionövergripande överenskommelsen
inriktas mot att utveckla samverkan kring regionens egna verksamheter/egen
organisation, det vill säga hälso- och sjukvård, tandvård, habilitering,
kollektivtrafik, kultur och utbildning. Arbetet har skett utifrån ett
regiongemensamt perspektiv. Det betyder att det arbete som regionens nämnder,
styrelser och kommittéer etablerat omfattas av överenskommelsen.

Målbeskrivning
Det övergripande målet med arbetet med att ta fram ett förslag till
överenskommelse mellan social ekonomi i Västra Götaland och Västra
Götalandsregionen har varit att enas om en gemensam vision och värdegrund och
att överenskommelsen skall bidrar till att visa på de idéburna verksamheternas
självständiga och viktiga roll i välfärdsutvecklingen. Syftet har också varit att
öppna den offentliga verksamheten för en ökad mångfald och en ökad
diversifiering i utförarskap.
Arbetet under året i arbetsgruppen har därför utgjorts av att lägga en grund, som
ett ramverk, för det fortsatta arbetet som ju är det arbete som skall åstadkomma
förändringar. Synsätt, gemensamma utgångspunkter, avgränsningar, inriktning
och syftet med arbetet har varit det som varit i fokus. Detta har resulterat i ett
förslag till en gemensam avsiktsförklaring, som föreslås skrivas under av
regionens fullmäktigeordförande samt av de organisationer, föresträdesvis på
distrikts- och regionnivå. Det går även att underskrift görs av
paraplyorganisationer eller, där så känns angeläget, av mer lokala föreningar. Att
skriva under dokumentet kommer att vara möjligt över tid och inte specifikt bara
vid ett tillfälle.
I föreliggande förslag finns också en handlingsplan för arbetet under 2015 – 2017.
Här finns gemensamma och tydligt adresserade arbetsområden med
uppföljningsbara indikatorer och ansvarsfördelning. En åtgärd är att
regionstyrelsen tillser att ett fortsatt arbete, med tillhörande resurstilldelning, finns
för att kunna fortsätta driva frågan. Det övergripande ansvaret för detta bör, enligt
förslaget, ligga på regionen men i nära samverkan med social ekonomi.
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Handlingsplanen har utgått från de sex principer som den nationella
överenskommelsen hanterar (www.overenskommelsen.se) som bygger på arbetet
med framtagandet av denna, och syftar till långsiktighet och förutsägbarhet i
relationerna samt är en relevant indelning för åtaganden och åtgärder. Åtagandena
ska i sammanhanget ses som målsättningar inom ramen för principerna. Varje part
ansvarar för sin respektive åtgärdsplan, medan principerna ägs gemensamt.
Handlingsplanen avslutas med förslag på hur arbetet följs upp.
Enligt uppdragsformuleringen skall överenskommelsen leda fram till ökade krav
på ett enhetligt förhållningssätt gentemot den idéburna sektorn.

Arbetsprocessen
Framtagandet av förslag till överenskommelse och handlingsplan för 2015-2017
har varit en viktig del i en gemensam kunskaps- och erfarenhetsuppbyggnad.
Detta har skett genom möten i arbetsgruppen, enskilda möten då processledare
och deltagare i gruppen besökt olika instanser och organisationer och redogjort
för arbetet och fått synpunkter. Under september anordnades en större konferens
med ca 120 deltagare på Ljungskile folkhögskola med deltagare från hela
regionen, både från Västra Götalandsregionen och från social ekonomi. Syftet
med konferensen var att dels förankra processen och budskapet, dels att få in
synpunkter till förslaget och åtgärderna, vilket också skedde. Under oktober
genomfördes fyra dialogmöten i respektive delregion där arbetet processades
ytterligare och synpunkter inkom. Knappt 100 personer deltog sammanlagt på
dessa möten. Under remisstiden skall ytterligare informationsträffar, dialogmöten
samt en uppföljande Ljungskilekonferens genomföras.

Övriga förutsättningar
Den sociala ekonomins råd i Västra Götaland (SER) består av sju politiska
representanter från regionutvecklingsnämnden och av fyra representanter vardera
från de fyra delregionala nätverken för social ekonomi (Göteborg, Fyrbodal,
Sjuhärad och Skaraborg). Detta råd har ett tydligt tillväxt och utvecklingsfokus
och spelar framöver en viktig roll i det fortsatta arbetet med överenskommelsen.
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Remissförslag 2014-02-28
Överenskommelsen mellan social ekonomi och Västra Götalandsregionen
De kunskaper och erfarenheter som finns hos oss i Västra Götaland ska tas tillvara på bästa
sätt, framförallt ska det ske genom olika former av samverkan och dialog. Social ekonomi och
Västra Götalandsregionen vill genom denna överenskommelse skapa goda förutsättningar för
ett hållbart samhälle som bygger på delaktighet och förtroende för varandras unika uppdrag.
Det underlättas om vi i Västra Götaland kommer överens om principerna för hur det ska
kunna gå till.
Vision Västra Götaland – Det goda livet
”Det goda livet” är grunden för allt arbete kring hur Västra Götaland utvecklas för att vara en
attraktiv region att bo och verka i. Det goda livet för medborgarna innefattar bland annat en
god hälsa, boende, arbete, utbildning, trygghet, gemenskap och delaktighet i samhället. Det
innefattar också att vi möter behoven hos barn och ungdomar, har en god miljö där de
förnybara systemen värnas med en hållbar utveckling som skapar resurser för alla och har ett
rikt kulturliv.
Inom alla dessa områden har den sociala ekonomin en viktig roll att fylla. Inom exempelvis
kultur, utbildning, hälso- och sjukvård spelar social ekonomi stor roll både som röstbärare och
producent. Föreningslivet tillför kompetens och brukarperspektiv. Ideellt arbete spelar stor
roll inom flera områden, inte minst inom hälso- och sjukvården. Aktörer inom social ekonomi
löser nya och gamla behov genom att vara innovativa och goda entreprenörer för delaktighet i
samhället lokalt och regionalt. Det finns alltså en stor potential och kraft i den sociala
ekonomin som Västra Götalandsregionen ska bli bättre på att ta tillvara. Idag finns också en
opinion att vidga välfärdsaktörerna från att i huvudsak omfatta det offentliga och
vinstdrivande organisationer till att i högre grad även omfatta de icke vinstdrivande
alternativen.
Vad är den sociala ekonomin?
Den sociala ekonomin är skild från den privata och offentliga sektorn. Den består av
organisationer som har samhällsnytta och medlemsnytta som främsta mål samt tar tillvara
medborgarnas och samhällets intressen utan ekonomisk vinst som huvudsyfte. Den sociala
ekonomin bedrivs främst i föreningar, kooperativ, trossamfund, stiftelser och liknande
sammanslutningar. För Västra Götalandsregionen utgör den en stor resurs som måste tas
tillvara. Genom den här överenskommelsen vill båda parterna ta ett steg för en ökad
samverkan och skapa ett ramverk för hur denna samverkan kan se ut.
Bakgrund
Det första steget till överenskommelsen togs i februari 2011 då företrädare för social ekonomi
i Västra Götaland skrev till regionstyrelsen med en önskan om att en överenskommelse skulle
tecknas, det vill säga en formulering om en gemensam viljeinriktning och principer för
samverkan.
Regionstyrelsen beslutade i mars 2012 att ge regiondirektören i uppdrag att tillsammans med
företrädare för den sociala ekonomin i Västra Götaland upprätta ett förslag till en sådan
överenskommelse om samverkan. Det är nu efter en mängd dialogmöten, seminarier,
processer och diskussioner du kan ta del av den.

Vilka mål har överenskommelsen?
Både de företrädare från social ekonomi som deltagit i processen och Västra
Götalandsregionen står bakom målen i regionens vision om Det goda livet, med sina fem
målområden:
-

Ett livskraftigt och hållbart näringsliv
En region som är ledande i kompetens och kunskapsutveckling
En hög standard på infrastruktur och kommunikationer
En ledande kulturregion
En region för invånare med en god hälsa

Överenskommelsen är en del i arbetet för att uppnå dessa mål, och utgår från den nationella
överenskommelsens struktur samt den Europeiska kodens nivåer för samverkan och dialog,
där koden anger hur medborgare genom olika engagemang i idéburna organisationer kan delta
i den politiska beslutsprocessen. Innehållet i överenskommelsen har tagits fram i dialog med
interna och externa parter under 18 månader.
Varför har överenskommelsen tagits fram?
Överenskommelsens syfte är att skapa en jämbördig dialog mellan sociala ekonomins olika
företrädare och Västra Götalandsregionen och att öka kunskapen om respektive part. Väl
fungerande samverkansformer kommer att ge bättre möjligheter att komplettera och förstärka
varandras unika uppdrag och styrkor. Samverkan är helt enkelt en viktig framgångsfaktor för
att nå de mål som finns formulerade i visionen om Det goda livet och i Tillväxtprogrammet
för Västra Götalandsregionen.
Överenskommelsen kommer att leda till att vi kan lösa välfärdsfrågorna bättre.
Vad innebär Överenskommelsen för Västra Götalandsregionen?
För Västra Götalandsregionens del bidrar överenskommelsen till en ökad mångfald av
utförare och nya sätt att arbeta, vilket i praktiken innebär ett ställningstagande om att
omfördela inflytande, ansvar och delaktighet. Demokratin ökar och det blir lättare att ta vara
på människors ideella engagemang och drivkraft. Överenskommelsen innebär samtidigt ett
behov av att utveckla ett mer enhetligt arbetssätt tillsammans med parter inom social
ekonomi.
Vad innebär överenskommelsen för den sociala ekonomin?
Eftersom ca 87 procent av befolkningen på något sätt är verksam inom den sociala ekonomi
spelar den en stor roll som röstbärare och opinionsbildare. Genom överenskommelsen får
verksamheter inom den sociala ekonomin ett ansvar och förtroende att agera. Det medför att
den behöver organisera sig som en part för Västra Götalandsregionen att förhålla sig till.
Företrädare för social ekonomi arbetar nu med att bygga upp en hållbar struktur så att social
ekonomi, generellt, ska bli en lättare part att förhålla sig till för Västra Götalandsregionen.
Detta görs genom att skapa delregionala plattformar för att kunna stödja de mindre
organisationernas möjlighet till deltagande och bli en nod även för kommunerna och
kommunalförbunden när de behöver nå företrädare för den sociala ekonomin.
Inom de verksamhetsområden där social ekonomi är representerade erbjuds mångfald och
icke vinstdrivande alternativ för entreprenörskap. Genom den sociala ekonomins arbete
skapas delaktighet i det gemensamma samhällsbygget för Det goda livet i Västra Götaland.

Handlingsprogram för samverkan
2012-06-19 antog regionstyrelsen ett nytt program för social ekonomi i Västra Götaland
2012-2015. Detta handlingsprogram avser främst regionutvecklingsnämndens (RUN)
ansvarsområde, där det övergripande målet är att främja den sociala ekonomin och dess
aktörer samt att stärka den sociala ekonomins roll för tillväxt och utveckling i regionen.
Programmet har funnits i olika versioner sedan 2007 och innefattar en rad insatsområden som
genomförs i samverkan med Sociala ekonomins råd (SER). SER består av 16 representanter
för social ekonomi och åtta förtroendevalda politiker från RUN.
Att underteckna en överenskommelse kan ses som en del i genomförandet av programmets
mål; att stärka den sociala ekonomins roll för tillväxt och utveckling i Västra
Götalandsregionen. Att fortsätta utvecklingen av samverkan genom SER är också en del i
genomförandet av intentionerna med Överenskommelsen.
Förutom handlingsprogrammet för social ekonomi finns samverkansformer inom andra
nämnder och kommittéer (pensionärs- och handikappråd). Det finns program och planer som
hanterar frågor kring samverkan mellan social ekonomi och Västra Götalandsregionen som
exempelvis Handlingsplan för jämlik hälsa, Kulturplan, Handlingsplan för natur och
kulturturism samt Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2020.
Vilka parter undertecknar överenskommelsen?
Överenskommelsen är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och aktörer inom
social ekonomi som är verksamma inom Västra Götaland.
De verksamheter inom social ekonomi som kan ingå i samarbetet har i första hand
samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående
från offentlig sektor. Verksamheterna bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ,
trossamfund, stiftelser och liknande sammanslutningar.
Det är upp till varje enskild organisation att ta ställning till om den stödjer och undertecknar
överenskommelsen i sin helhet eller inte. Verksamheten skall ha ett regionalt perspektiv med
syfte att verka regionalt och/eller delregionalt. Den kan också vara en paraplyorganisation
som har tagit på sig röstbärarrollen för mindre förening. Mindre föreningar/sociala företag kan
underteckna avtalet om de har en specifik ställning eller åtagande gentemot regionen.
Inom Västra Götalandsregionen omfattar Överenskommelsen samtliga verksamhetsområden,
det vill säga servicenämnden, regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden, miljönämnden,
utförarstyrelserna för sjukhus och primärvård, hälso- och sjukvårdsnämnderna,
rättighetskommittén, folkhälsokommittén samt kollektivtrafiknämnden och samtliga
regionens bolag. Överenskommelsen undertecknas formellt av regionfullmäktige.
Gemensamt ansvar och åtagande
Båda parter tar på sig ansvaret att sprida innehållet i överenskommelsen till ansvariga
politiker och tjänstemän inom Västra Götalandsregionens samtliga verksamhetsområden samt
till organisationer och föreningar.
Västra Götalandsregionen och social ekonomi har olika roller. En överenskommelse innebär
dock en jämbördighet som ska präglas av ömsesidighet och respekt för de olika rollerna, de
olika förutsättningarna och de olika grundvärderingarna.

Exempel på områden att utveckla tillsammans och utbyta erfarenheter och kunskap kring är:
- Tillväxt och entreprenörskap
- Välfärdsutveckling
- Hälsa- och sjukvård
- Omsorg
- Kultur
- Mångfald
- Infrastruktur
- Rättighetsfrågor
- Utbildning
- Miljö
Parterna i denna överenskommelse ser ett speciellt värde just i den icke vinstutdelande
verksamhetsformen som organisationerna inom social ekonomi utgör. Överenskommelsen ska
medverka till att förutsättningar skapas för gemensamma satsningar som leder till ökad
delaktighet och minskat utanförskap samt ett hållbart samhälle.
Vision
Genom samarbete och aktiv dialog skapa ett hållbart samhälle med nya förutsättningar för
utveckling av Det goda livet i Västra Götaland.
Syfte
Genom överenskommelsen skapa utrymme för ett långsiktigt samarbete och finna nya
modeller för partnerskap och regelverk. Härigenom stärks demokratin och delaktigheten samt
mångfalden av aktörer.
Tillvarata den sociala ekonomins engagemang för hållbar utveckling i Västra Götaland.
Mål
-

Att tillsammans arbeta fram en hållbar utveckling genom sociala, ekonomiska och
ekologiska lösningar
Att tillvarata medborgarnas engagemang och delaktighet utifrån individ- och
organisationsperspektiv
Att arbeta för mångfald i entreprenörskap
Att skapa strukturer för samverkan med ömsesidig respekt
Att inspirera till samarbete
Att regionen har ett enhetligt förhållningssätt gentemot social ekonomi

Vilka principer bygger Överenskommelsen på?
Överenskommelsen utgår från de sex principerna i den nationella överenskommelsen. Dessa
har bearbetats genom dialogmöten, konferenser, möten med intressenter och samtal på olika
nivåer och undersökt vad principerna innebär för Västra Götalandsregionen och den sociala
ekonomin och hur vi kan arbeta med dem i praktiken.
1:a Principen:
2:a Principen:

Dialog
Långsiktighet

3:e Principen:
4:e Principen:
5:e Principen:
6:e Principen:

Kvalitet
Öppenhet och insyn
Självständighet och oberoende
Mångfald

För varje princip anges i handlingsplanen åtgärder och ansvar för att garantera genomförande.
Därefter följer fyra nivåer kring samverkan/delaktighet som indikatorer för genomförande och
uppföljning. De fyra nivåerna är:
- Information
- Samråd
- Dialog
- Partnerskap
Dessa fyra nivåerna utgår från den Europeiska koden, riktad till beslutsfattare och social
ekonomi, som antogs vid Europarådets INGO konferens 2009 där syftet var att skapa ett
effektivt verktyg för ökad medverkan i beslutsprocessen. Nivåerna ska i Överenskommelsen
fungera som stöd vid val av aktiviteter och strategier för att bäst nå våra gemensamma mål.
Nivåerna anger vilken form av samverkan/delaktighet man vill uppnå. Det finns alltså inget
krav på att alla nivåer måste uppnås.
Utifrån ovanstående ställningstaganden samt åtgärder och ansvar skall varje part svara för sina
respektive åtagande. Parterna åtar sig att göra Överenskommelsen känd och verka för att stödja
initiativ till partnerskap och samverkan på regional nivå. Parterna ska gemensamt kontinuerligt
följa upp överenskommelsens genomförande och utveckla dess innehåll.
Datum:

Underskrifter
___________________________

__________________________

___________________________

___________________________

__________________________

__________________________

___________________________

___________________________

___________________________

__________________________
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___________________________
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Handlingsplan 2015 -2017
1.a principen: Dialog
Genom att ha dialogbaserade arbetssätt byggda på gemensamma viktiga frågeställningar lyfts fokus
från ekonomi till processer.
Åtgärder
Öka kunskap om varandras verksamheter och särart genom att:
-

Kontinuerligt och systematiskt mötas och förstärka samspelet i befintliga och nya strukturer.
Identifiera gemensamma utvecklingsområden.

Ansvar
- Regionstyrelsen ansvarar för att upprätta en systematik kring hur möte och dialog skall se ut
mellan företrädare för social ekonomi och Västra Götalandsregionen.
- Respektive nämnd och kommitté inom Västra Götalandsregionen ansvarar för att utveckla
dialogen med relevanta parter inom social ekonomi i enlighet med överenskommelsen och med
handlingsplanen.
- Social ekonomi ansvarar för att fler aktörer från social ekonomi involveras i olika samverkansoch partnerskapssammanhang.

Indikatorer för genomförande och uppföljning
Information
Grunden för alla efterföljande steg.
Enkelriktad information för att kunna starta och ge förutsättningar för kommunikation och samverkan.
Samråd
Oftast på initiativ från regionen som efterfrågar input i specifika frågor. Det kan till exempel vara remissvar,
synpunkter och feedback.
Fungerar bra som verktyg vid formulering, granskning, omformulering samt revidering.
Dialog
En bred dialog är en tvåvägskommunikation som bygger på gemensamma intressen och mål.
Det kan till exempel vara större gemensamma möten/konferenser för myndigheter och idéburna organisationer.
En dynamisk dialog i ett tidigt skede mellan politik och föreningsliv speglar regionens och föreningslivets
likheter och olikheter.
En samverkande dialog bygger på gemensamma intressen för att utveckla ett specifikt område eller lösa ett
gemensamt problem, t ex utvecklande av strategier och långsiktiga mål, som leder till en överenskommelse.
Partnerskap
Förutsätter ett delat ansvar i varje steg, alltifrån att fastställa agendan och formulera politiken till att fatta beslut
och att genomföra åtgärder.
Det är viktigt att betona att social ekonomins olika verksamheter fortsätter att vara oberoende och ha rätten att
agera och påverka oberoende av en partnerskapssituation.
Ett partnerskap kan omfatta t ex tillhandahållande av tjänster, etablering av organ för gemensamt beslutsfattande
samt olika former av resursfördelning.

2.a principen: Långsiktighet

Genom att skapa långsiktiga gemensamma strukturer kan vi möjliggöra för företrädare för social
ekonomi att ta en tydligare roll i samhället utefter egna önskemål och förutsättningar. Den sociala
ekonomi behöver synliggöras i redan etablerade strukturer..
Åtgärder
-

Skapa långsiktiga lösningar och arbeta för förenklingar i till exempel ansökningar och
kontakter. Arbeta för ett gemensamt språkbruk som är mer tillgängligt.
Via partnerskap ge förutsättningar för att aktörer inom social ekonomi kan verka på lång sikt,
genom till exempel sociala företag. Långsiktiga lösningar kan motverka socialt utanförskap.
Undersöka formerna för mer långsiktiga stödsystem/avtal/uppdrag från regionen till
verksamheter inom den sociala ekonomin.
Gemensamma utvecklingsområden skall identifieras.
Skapa en organisation för en fortsatt process av överenskommelsen som inrymmer
samverkansgrupp, administrativ resurs och ekonomi.

Ansvar
- Regionstyrelsen ansvarar för att möjliggöra att nya och/eller långsiktiga former av
stöd/upphandling/avtal upprättas.
- Regionstyrelsen ansvarar för att den fortsatta processen med överenskommelsen sker.
- Inom den sociala ekonomin finns kompetens och organisation för att bli utförare och/eller
entreprenör inom regionens verksamhetsområden.

Indikatorer för genomförande och uppföljning
Information
Inbjudan till konferenser och möten där politiska förändringar och strategiska planer presenteras.
Samråd
Inbjudan till beredningsgrupper och politiska konstellationer samt till den sociala ekonomin för att säkerställa
olika intressenters behov. Bidra med input för specifika gruppers behov och följa arbetet för att se att de beaktas.
Myndigheter ska tillhandahålla information i tid om aktuella samrådsförfarande och andra former av utbyte samt
garantera att det finns resurser av olika slag så att företrädare för social ekonomi kan delta på lika villkor.
Dialog
Utveckla samråd till att innehålla mål och regler för medverkan samt tidsramar. Se till att det skapas kommittéer
och rådgivande organ som består av, eller inkluderar, företrädare för social ekonomi. Gemensamt ta fram
underlag och formuleringar för partnerskap eller överenskommelser.
Partnerskap
Genom olika former av överenskommelser och partnerskap bistå och skapa långsiktiga nya lösningar, där
åtagande och ansvar konkretiserats i avtal. Nya resursfördelningsprinciper är ett viktigt redskap för långa och
hållbara avtal.

3:e principen Kvalitet

Offentlig sektor som samhällsstruktur är beroende av all den utveckling som sker i föreningslivet. Den
ideella sektorn borgar för en god livskvalitet i samhället och ger förutsättningar för att regionens
medborgare utvecklas. Den ideella sektorn innebär också en kvalitetsaspekt för hållbar utveckling i
lokalsamhället, för kulturutveckling och för social hållbarhet.

Åtgärder
-

Genom ett gemensamt långsiktigt arbetssätt förbättras kvaliteten för individ och samhälle.
Stödsystemen skall vara lättbegripliga och lätthanterliga.
Genom samverkan med verksamheter inom social ekonomi möjliggörs tillgängligheten till
regionens verksamheter både geografiskt och funktionellt.
Med värdegrund som bas utvecklas kvalitetsarbetet.
Gemensamma utvecklingsområden skall identifieras.

Ansvar
-

Respektive nämnd/kommitté i regionen ansvarar för hur kvalitet i verksamheter kan utvecklas
tillsammans med parter inom social ekonomi.
Parterna inom social ekonomi ansvarar för att hålla en god kvalitet med tydlig värdegrund.

Indikatorer för genomförande och uppföljning
Information
Tillhandahålla information som är under utarbetande och sörja för goda kommunikationsvägar.
Samråd
Möjlighet att påverka beslutsfattare före olika ställningstaganden, utifrån särintresse och expertis, vilket skapar
förutsättningar för att tagna beslut är lättare att implementera.
Dialog
Möjliggöra och understödja den sociala ekonomins medverkan genom att den tidigt informeras och inkluderas i
beslutsfaser.
Dokumentation och programförklaringar ska vara lättfattliga och lättillgängliga.
Partnerskap
Parter inom social ekonomi ska ses som kvalitativa utförare av tjänster och samverkansparter i projekt.
Tillsammans ska parterna sträva efter att skapa nya innovativa lösningar inom alla verksamhetsområden i Västra
Götalandsregionen. Avtal i form av idéburna offentliga partnerskap, eller liknande, ska kunna tecknas med
politikens godkännande.

4:e Principen Öppenhet och insyn

Terminologin måste förenklas och vara enhetlig för en ökad förståelse för varandras begrepp, vilket
ökar delaktigheten och demokratin.
Åtgärder
-

Skapa tillit och tilltro och vara tillgängliga för varandra.
Hitta formerna för ett gemensamt språkbruk.
Genom dialog och delaktighet uppnå öppenhet och insyn.
Upprätta, genom delregionala plattformar, en stödstruktur mellan den sociala ekonomin och
regionen.

Ansvar
-

Västra Götalandsregionen ansvarar för att resurser tilldelas de delregionala plattformarna för
social ekonomi, vilket underlättar kommunikation mellan region, kommuner,
kommunalförbund och den sociala ekonomin.
Företrädare för social ekonomi ansvarar för att upprätta och bemanna de delregionala
plattformarna samt möjliggöra kommunikation mellan de olika aktörerna.

Indikatorer för genomförande och uppföljning
Information
Information via e-post för aviseringar av upphandlingar, projekt och finansieringsmöjligheter.
Utbildningsseminarier om särskilda ämnen som är relevanta för upphandling, finansiering och
projektansökningar.
Samråd
Evenemang, forum, seminarier för information, samråd och diskussion kring genomförandet av politiken.
Dialog
Genom öppen dialog kunna diskutera effekterna av politikens beslut utan att samarbetet i övrigt påverkas
negativt.
Partnerskap
Följa fastställda regler och förordningar utifrån ett gemensamt språk och vara transparenta organisationer.

5:e Principen Självständighet och oberoende

Den sociala ekonomin betraktas som fri och oberoende med hänsyn till värdegrund. Rättigheten att ge
uttryck för synpunkter som skiljer sig från samverkande myndighet ska finnas utan att
organisationernas ställning påverkas.

Åtgärder
-

Genom att inbjuda till dialog och ta tillvara den sociala ekonomins åsikter och insikter ökar
insyn och självständighet.
Aktörerna skall verka på likartade villkor.
Parter inom social ekonomi ges förutsättningar för att agera nyskapande som entreprenörer,
förvaltare, välfärdsanordnare, inspiratörer med mera.
Översyn av regionens regelverk ska göras för att möjliggöra samspelet mellan verksamheter
inom social ekonomi och regionens verksamheter.
Den sociala ekonomin ges tillfälle att bli delaktig tidigt i olika processer
Gemensamma utvecklingsområden skall identifieras.

Ansvar
-

Regionstyrelsen ansvarar för att ge uppdrag ut i organisationen så att självständighet och
oberoende för social ekonomi stärks.
Den sociala ekonomin ansvarar generellt för att utveckla verksamheter med
värdegrundsbaserade insatser.

Indikatorer för genomförande och uppföljning
Information
Information om de politiska initiativ som tagits samt resultaten av det.
Samråd
Vid samråd beakta och vara lyhörd för verksamheterna inom social ekonomin och dess värdegrund, idéer och
förslag och visa ömsesidig respekt.
Dialog
Ha möjlighet att påverka politiken genom att kunna visa på konsekvenser av den aktuella politiken för de
idéburna organisationernas medlemmar och brukare.
Att ge möjlighet att utveckla nya infallsvinklar utan att fastna i traditionella regelverk som inte är anpassade för
de nya utmaningar som politiken ställs inför.
Reagera och vara lyhörda för specifika behov som uppstår när politiska initiativ genomförs.
Partnerskap
Strategiska partnerskap skapas för att genomföra önskade processer och mål. Detta kan sträcka sig från små
projekt till totalansvar för genomförandefasen, där den sociala ekonomins oberoende beaktas. Administrativa
och ekonomiska resurser avsätts för att kunna möjliggöra en aktiv medverkan från den sociala ekonomin.

6:e Principen Mångfald

Genom en överenskommelse tar vi ett gemensamt ansvar och välkomnar olika utgångspunkter.
Överenskommelsen ska lägga en grund för ökad tolerans, inkludering och bygga på demokratiska
värden. Ett stort utbud av aktörer inom de olika verksamhetsområdena ger förutsättningar för olika
lösningar som i sin tur ger möjlighet att bryta socialt utanförskap – sitt eget eller någon annans.
Begreppet mångfald betyder i detta sammanhang att det offentligt finansierade välfärdssystemet
välkomnar den sociala ekonomin som utförare med olika värdemässiga eller metodiska
utgångspunkter. Olikheten är att betrakta som en tillgång när den bygger på demokratiska värden.
Åtgärder
-

-

Det skall finnas ett urval och en mångfald av utförarorganisationer.
Upphandlingsförfarandet skall breddas för att ge möjligheter för fler aktörer.
Parter inom den sociala ekonomin ska ges förutsättningar för att utveckla integration,
landsbygdsutveckling, funktionsnedsattas möjligheter, barn och ungas delaktighet i samhället
med mera.
Gemensamma utvecklingsområden skall identifieras.

Ansvar
-

Respektive nämnd/kommitté i Västra Götalandsregionen ansvarar för att se över och om
möjligt initiera till en ökad mångfald i utförarleden genom samverkan med verksamheter inom
den sociala ekonomin.
Den sociala ekonomin ansvarar för att en ökad kompetens skall finna sinom sektorn för att fler
ska kunna bli utförare.
Samorganisering och kunskap krävs mellan organisationer för att skapa beredskap att ta
ansvar i utförarledet.

Indikatorer för genomförande och uppföljning
Information
Öppen och fri tillgång till offentliga dokument gällande till exempel upphandlingar och andra former av
genomförande.
Information via web och e-post för att avisera kommande projekt och utvecklingsområden.
Goda exempel erbjuds via webplats.
Information ska ges till de delregionala plattformarna för vidare spridning.
Samråd
Konferenser, forum och seminarier genomförs för att diskutera processer och finansieringsmöjligheter.
Dialog
Utbildningsseminarier genomförs för att öka kunskapen om upphandlingsförfaranden för att förenkla för
parterna inom den sociala ekonomin att kunna vara en medverkande part i genomförandeprocesser.
Nya sätt att gemensamt hitta och diskutera nya mätbara redovisningsmetoder för verksamheter inom social
ekonomi identifieras.
Partnerskap
Strategiska partnerskap där verksamheter inom social ekonomi och myndigheter bildar partnerskap för att
genomföra åtgärder. Detta kan sträcka sig från en del i ett projekt eller totalansvar för genomförande inom ett
identifierat område.

Hur kommer uppföljning och revidering att gå till?
Handlingsprogrammet kommer att granskas och omformuleras genom:
-

Uppföljning varje år via arbetsgrupper, utvärderingar och konferens.
Revidering genom rådgivande forum och seminarier vart tredje år.

Om alla ska vara jämbördiga parter i Överenskommelsen behöver befintliga strukturer förändras och
nya byggas. Annars finns risken att någon part hamnar i en för dem främmande organisation, med dess
befintliga former för organisering och arbete.
En överenskommelse förutsätter att en – över tid gällande - samverkansgrupp finns, med lika antal
representanter från social ekonomi som från Västra Götalandsregionen. Med fördel skapas denna
grupp utifrån befintlig arbetsgrupp för framtagandet av Överenskommelsen, i enlighet med
Uppdragshandling Överenskommelse om social ekonomi 2 maj 2012. Gruppens representantskap ska
utökas.
Samverkansgruppens ansvar är att:
- Träffas regelbundet, 4-12 gånger per år.
- Följa upp åtaganden och åtgärder via indikatorerna.
- Årligen informera till respektive parter.
- Revidera handlingsplanen vart tredje år.
- Besluta om översyn av överenskommelsen, minst vart fjärde år.

Resurser och spridning
Det är inte möjligt att ha en levande överenskommelse utan att avsätta tillräckligt med resurser. För att
upprätthålla arbetet med åtaganden, åtgärder, uppföljning och revidering behöver samverkansgruppen
en administrativ resurs, en resurs som också kan arbeta med utveckling, information och spridning av
överenskommelsen.
Det krävs också en bredare grupp än bara samverkansgruppen (enligt ovan) för att sprida och förvalta
överenskommelsen. En organisation för samverkan som redan finns är Rådet för social ekonomi, SER.
SER behöver i en sådan funktion förändras med ett breddat representantskap från Västra
Götalandsregionen. Därmed kan Västra Götalandsregionen få en direktkanal till och från
överenskommelsearbetet som kan vidareinformera politiken. De idéburna organisationerna får också
en direktkanal till och från överenskommelsearbetet som kan informera vidare ut till plattformarna för
den sociala ekonomin i Västra Götaland.

Organisationskiss social ekonomi

Viktiga begrepp som berör området social ekonomi
Social ekonomi
Organiserad verksamhet som primärt har samhälleliga ändamål. Den bygger på demokratiska
värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn samt har allmännytta eller
medlemsnytta, och inte vinstintresse, som främsta drivkraft.
Civilsamhälle
En arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, i vilket människor organiserar sig
och agerar tillsammans för gemensamma intressen.
Idéburen organisation
Organisationer inom den ideella sektorn och den kooperativa rörelsen. Organisationerna kan vara
vinstdrivande och har generellt någon form av mer allmänmänskliga uppdrag, utan att vara statliga
eller kommunala. De är självstyrande och har ofta inslag av idealitet samt bedrivs ofta med en
ideologisk medvetenhet.
Folkrörelser
Grupperingar av stora och etablerade organisationer som finns på olika nivåer i samhället, lokalt,
regionalt och nationellt. Dessa organisationer är ofta demokratiskt uppbyggda, varaktiga och har en
samhällsförändrande ambition. Även yngre, mer nätverksbaserade rörelser, kan inkluderas i begreppet.
Förening
Föreningar är öppna sammanslutningar där antalet medlemmar varierar och där medlemmarna verkar

för de mål som anges i föreningens stadgar. Gemensamt för föreningar är också att det är
medlemmarna som styr föreningen och att varje medlem har en röst.
Kooperativ
Företag som ägs och drivs av sina medlemmar. En grund för den kooperativa verksamheten är att
medlemmarna tillsammans kan skapa bättre villkor än vad de skulle kunna åstadkomma på egen hand.
Kooperativa företag bedrivs vanligtvis i form av ekonomiska föreningar.
Stiftelser
En stiftelse har till skillnad från en förening ett specifikt ändamål och till detta ändamål knutna
tillgångar. Det som styr verksamheten är själva ändamålet för stiftelsen - inte en demokratisk process.
(Definitionerna hämtade från den nationella överenskommelsen, samt kulturdepartementet)

Delregionala plattformarna för social ekonomi
De fyra delregionala plattformarna har tillkommit för att möta och svara upp mot befintliga strukturer
inom offentlig förvaltning och är en förlängd arm av de delregionala nätverken som representeras i
Sociala ekonomins råd. De har tillkommit för att underlätta samråd och dialog externt och internt så att
företrädare för den sociala ekonomin kan agera som aktör och drivkraft i samhället. Plattformarna har
också till syfte att stärka den sociala ekonomin genom kunskapsspridning och information samt agera
som röstbärare och opinionsbildare i olika sammanhang, där den lokala organisationens röst annars
kan ha svårt att göra sig hörd. Plattformarna fungerar som en förstärkt administration för den sociala
ekonomin för att underlätta vid projekt, partnerskap och dialog.

Tidsram och dokumentation
Möten och information till politiken, nämnder och företrädare för den sociala ekonomin har skett
under hela arbetsprocessen och kommer vara fortsatt pågående under 2014 och framöver.
Tre filmer har spelats in som information och för spridning av arbetet. En hemsida har skapats för
spridning av information.
Sex möten har hållits i arbetsgruppen under 2013 och åtta möten i skrivargruppen.
120 personer deltog från ca 800 organisationer och föreningar på informations-, implementerings- och
dialogkonferensen 17 september 2013.
Fyra delregionala dialogmöten hölls hösten 2013 då ca 60 organisationer var representerade.
De 24 representanterna i arbetsgruppen har spridit information inom respektive verksamhetsområden.
En informerande och summerande broschyr framtas för spridning i början av 2014.
Tidsram 2013 - 2014
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Inventering
Analysera
Implementera
Konferenser
Skrivargrupp
Information hemsida
4 Dialogmöten
Remiss och möten
Broschyr
Sammanställning
Dokumentet färdigt
Politisk process
Överenskommelse skrivs under förslagsvis

jan- april 2013
mars- maj 2013
maj 2013 – maj 2014
2013 09 17 samt 2014 03 21
september – december 2013
start september 2013
v 43 2013 i varje delregion
februari-maj 2014
februari 2014
maj-juni 2014
maj-juni 2014
maj-juni 2014
augusti 2014

Överenskommelsen utskick
Kommittéer, nämnder och styrelser inom Västra Götalandsregionen
Regionstyrelsen
Servicenämnden
Fastighetsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnderna
Stab
Uddevalla
Mariestad
Göteborg
Alingsås lasarett
Angered
Styrelsen för folktandvård (KOLL)
Folkhälsokommittéen
Kollektivtrafiknämnden
Kulturnämnden
Miljönämnden
Regionutvecklingsnämnden
Rättighetskommittéen
VGRs pensionärsråd
VGRs rådet för funktionshinderfrågor
Sociala ekonomis råd
Den sociala ekonomins nätverk i Skaraborg
Göteborgs Sociala Ekonomi
Nätverket för social ekonomi i Fyrbodal
Social Ekonomi i Sjuhärad
Göteborgs Botaniska trådgård
Göteborgs Konserthus GSO
GöteborgsOperan
Film i Väst
Regionteater Väst
Kultur i Väst
Västarvet
Billströmska folkhögskolan
Länsstyrelsen
Föreningar, organisationer, trossamfund inom Västra Götaland
ABF
Bohusläns föreningsarkiv
Bohusläns Hembygdsförbund
Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund
Bygdegårdarnas riksförbund/distriktsorganisationerna
Sjuhärad
Skaraborg
Coompanion Fyrbodal

Coompanion Göteborgsregionen
Coompanion Sjuhärad
Coompanion Skaraborg
Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund
Folkets Hus och Parker
Folkuniversitetet Göteborg
Fristad folkhögskola
Fyrbodals kommunalförbund
Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland
Föreningen Hemgården
Göteborgs Föreningscenter
Göteborgs Handikappidrottsförbund
Göteborgs Hembygdsförbund
Göteborgs kommunalförbund
Göteborgs stift
Hela Sverige ska leva.
HSO VG
Hållbart avstamp ekonomis förening
Hörselskadades förening Göteborg
Innovatum Science Center
Ljungskile folkhögskola
Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland
Karlstad stift
Karriär-Kraft
Nordiska folkhögskolan
PRO-distriktet Södra Älvsborg
PRO-distriktet Göteborg
PRO-distriktet Skaraborg
PRO-distriktet Norra Älvsborg
PRO Bohuslän
Repslagarmuseet
Reningsborg
Regional SIOS
Reumatikerdistriktet Göteborg
RFSL
Fyrbodal
Göteborg
Skaraborg
Borås
RTP, handikapporganisation för trafik- och polioskadade
Göteborgs distrikt
Skaraborgs distrikt
Bohusläns lokaldistrikt
Norra Älvsborgs lokaldistrikt
Borås lokalförening
Röda Korset distriktsstyrelser
Göteborg
Scoutförbundet Västra sverige

SENSUS Västra Sverige
Sjuhärads kommunalförbund
Skaraborgs föreningsarkiv
Skaraborgs kommunalförbund
Skara stift
SPF distriktsstyrelser
Göteborg
Bohuslän
Skaraborg
Södra Älvsborg
Norra Älvsborg
Studiefrämjandet väst
Studieförbundet Bilda väst
Studieförbundet Vuxenskolan
Våra Gårdar Västra Götaland
Vägen ut!
Västkom
Västergötlands Handikappidrottsförbund
Västergötlands Hembygdsförbund
Västergötlands Idrottsförbund
Västra Götalands Bildningsförbund
Västsvenska Idrottsförbundet
Västra Götalands länsförening av Riksförbundet för mag och tarmsjuka
Göteborg
Fyrbodal
Sjuhörad
Skaraborg
Älvsborgs läns föreningsarkiv
Politiska ungdomsförbund
CUF
Grön Ungdom
KDU
LUF
MUF
SSU
Ung Vänster
SD
Politiska organisationer
Centern
Moderaterna
Socialdemokraterna Göteborg
Skaraborg
Borås
Bohuslän
Vänsterpartiet Göteborg
Borås
Skaraborg

Bohuslän
Sverigedemokraterna
Kristdemokraterna Göteborg
Bohuslän
Miljöpartiet Göteborg
Borås
Skaraborg
Övriga
IOGT
Göteborg/bohus
Skaraborg
Älvsborg
Assyriska
Bosnien- Hercegovina länsorg
EFS Väst
Friluftsfrämjandet region väst
SIOS
Sverige-Finska
Agnesberg
Pingst region väst
Skaraborg
Älvsborg
Frisksport
RUM
Fyrbodal
Göteborg
Skaraborg
Södra Älvsborg
Serbiska regional
Sverok
UNF- älvsborg/bohuslän/göteborg
NBV
Medborgarskolan
ABF
Kulturens bildningsförbund
Ibn Rushd

Borås stad
Kungälvs kommun
Svenljunga kommun
Uddevalla kommun
Länsstyrelsen i Västar Götalands län
Riksarkivet, Landsarkivet i Göteborg
Samordningsförbunden i Västra Götaland
Ungdomsstyrelsen
Rättighetskommittén
Transföreningen FPES Västra Götaland
RFSL Borås
RFSL Göteborg

RFSL Skaraborg
Vox vulgi
BRIS region väst
UNICEF Göteborgskontoret
Göteborgs räddningsmission
Rädda barnen region väst
Västra Götalands Dövas länsförbund
FPS
Mag- och tarmföreningen Göteborg
FBU VG
HRF VG
Dyslexiförbundet FMLS VG
RBU Bohuslän
Astma- och allergiföreningen VG-Väst
Reumatikerdistriktet Göteborg
SRF Väst
SRF Väst
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BESLUTSFÖRSLAG

Försäljning av ca. 4 000 kvm av Viared 5:1, Vevgatan
Ett köpeavtal har upprättats med Wideco Fastigheter AB om försäljning av ca. 4 000 m2 av Viared 5:1.
Området ligger utmed Vevgatan på Viared.
Bolaget tillträder området 30 maj 2014 och ska då betala köpeskillingen 1 080 000 kronor.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Avtalet med Wideco Fastigheter AB godkänns.

2014-05-06
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-05-06
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0366 253
Handläggare: Jessica Ekberg, tfn 7645
Datum/avdelningschef: 2014-05-05/PZ

Programområde: 2

8:101
8:102

8:90
8:91

8:139

8:83

8:98
8:103

8:95

8:62
8:63

8:73
8:80

8:93
8:94
8:92

8:61

5:1
10

8:84

8:68
8:76

Lund

8:65

8:79
8:100

8:97

Kolonio

8:99
8:138

Badplats

edssjön

10:24

5:1 10:5
20

8:107

8:104

10:66
10:65

8:106
10:26

10:1
1

10:86

10:63
10:62

10:1
2,4

10:68

8:105

10:60 10:70

3

Ek

10:3
10:2

Viareds sommarstad

VIARED
5:1
1
Lilla
Nabbasjön

Östra Frälsegården
8:108
1

Ungefärligt område

a Nabbasjön

Borås/Viared
flygplats

Sv
in

ab
äc
ke
n

Ödegärde

Hägnen

Älgmossen

Industriområde

16

ästra Boda

Svinamaderna

Ryssnäs
1

Kärrmossasjön

Svinakullen

16:43

Hagen

5:1
1
8:118

Gu

8:121

Västra Boda
8:123
8:122

Bolingen

5:1
Borås Stad, Samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-05-05

Nabben
Skala = 1:10000

Björken

M2

BESLUTSFÖRSLAG

Försäljning av del av fastigheten Innerstaden 1:2
En begäran har inkommit från Borås kommuns Parkerings AB om att få köpa del av fastigheten Borås
Innerstaden 1:2 för att uppföra ett parkeringsdäck på Kungsbrons parkeringsområde. Området är på ca
4 800 m2 och förfrågan överensstämmer med gällande detaljplan för området.
Köpeavtal har upprättats med sedvanliga villkor. Priset är satt till 500 kr/m² BTA. Tillträde och
betalning sker 2014-06-01.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunen säljer cirka 4 800 m2 av fastigheten Innerstaden 1:2 till Borås kommuns Parkerings AB för 3 000 000 kr.

2014-05-13
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-05-14
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0114 253
Handläggare: Elin Persson, tfn 033-35 84 97
Datum/avdelningschef: 2014-05-12/PZ

Programområde: 2

Mellan Borås Stad, 212000-1561, genom Kommunstyrelsen, 501 80 BORÅS, nedan kallad
Kommunen och Borås kommuns Parkerings AB, 556062-1640, Stora Kyrkogatan 12,
503 31 Borås, nedan kallad Bolaget, träffas följande

KÖPEAVTAL

1. Överlåtelseförklaring
Kommunen överlåter ett område om cirka 4 800 m2 av fastigheten Borås Innerstaden 1:2 till
Bolaget. Servitut för infart ska bildas till förmån för den blivande fastigheten under Kungsbron.
Området är inringat på bifogad karta, Bilaga 1. Exakt utformning bestäms i samband med
kommande lantmäteriförrättning.
2. Köpeskilling
Köpeskillingen är tremiljoner kronor (3 000 000) kronor. Köpeskillingen baseras på den
bruttoarea (BTA) på 6 000 m2 som bygglovet avser och ett pris på 500 kr/m2 BTA. Om bygglov
beviljas för en annan bruttoarea skall köpeskillingen regleras med 500 kr/m2 BTA.
Köpeskillingen skall betalas till Kommunen senast 2014-06-01.
3. Tillträde
Tillträde sker 2014-06-01.
4. Fastighetsbildning
Kommunen ansöker om fastighetsbildning och Bolaget biträder ansökan. Bolaget betalar
fastighetsbildningskostnaden.
5. Skatter och avgifter
Bolaget betalar skatter, avgifter och övriga kostnader för det förvärvade området från och med
tillträdesdagen.
6. Överlåtna områdets skick
Området överlåtes i det skick det befinner sig i vid dagen för Bolagets undertecknande av detta
avtal. Bolaget godtar områdets skick och avstår med bindande verkan från alla krav på
Kommunen på grund av fel och brister på området.
7. Skötsel av grönområde
Bolaget ansvarar för skötseln av grönområden under Kungsbron.
8. Byggnadsskyldighet
Bolaget ska senast sex månader efter det att Kommunen påtecknat detta avtal ansöka om
bygglov. Bygglovsavgift betalas av Bolaget.
Bolaget ska senast sex månader efter beviljat bygglov ha påbörjat byggnadsarbetet på fastigheten,
varvid menas att grundkonstruktionen (bottenplatta eller dylikt) ska vara färdig. Äganderätten
övergår inte på Bolaget förrän detta byggnadsarbete påbörjats och bevis om detta tecknats på
Kommunens köpeavtal av tjänsteman på Markavdelningen.

Byggnadsskyldigheten uppfylld; datum__________________

___________________________________________
Borås Stad/Markavdelningen

Om synnerliga skäl föreligger kan Kommunen efter skriftlig framställan från Bolaget medge
förlängning av byggnadsskyldigheten.
9. Köpebrev
Sedan köpeskilling till fullo erlagts och byggnadsskyldigheten enligt punkt 8 uppfyllts utfärdar
Kommunen köpebrev.
10. Giltighet
Avtalet är för sin giltighet beroende av
• att avtalet godkänns av Kommunstyrelsen i Borås Stad genom beslut som vinner laga
kraft och
• att byggnadsskyldigheten enligt punkt 8 uppfyllts.
Om villkoren enligt detta avtal inte uppfylls upphör avtalet att gälla. Erlagd köpeskilling
återbetalas till Bolaget utan ränta. I övrigt föreligger ingen ersättningsskyldighet för någon part.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Borås 2014-

Borås 2014-

BORÅS STAD
Kommunstyrelsen

Borås kommuns Parkerings AB

__________________________
Ulf Olsson

__________________________
Lennart Johansson

Kommunstyrelsens ordförande

VD

__________________________
Peter Zettergren
T.f. Markchef

Kommunens namnteckning bevittnas:

Bolagets namnteckning bevittnas:

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________
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BESLUTSFÖRSLAG

Västerlånggatan, ombyggnad av gatan delen Sandwalls plats –
Västerbrogatan: Avtal om medfinansiering för
centrumupprustning
Tekniska nämnden genomför upprustning av Västerlånggatan. I likhet med andra miljöupprustningar i
staden genomförs denna genom bidrag om medfinansiering från angränsande fastigheter. Principen för
kostnadsberäkning av medfinansiering för gata/gångstråk är en fördelning med 50 % på Borås Stad
samt 50 % på övriga fastighetsägare. Arealberäkningen är grundad på fastighetens längd mot gata samt
ut till gatans mitt.
Kommunen träffar avtal om ersättning med fastighetsägarna till Galatea 9, Medea 1, Merkurius 1,
Midas 13 & 14, Narcissus 5, Nestor 1, Pallas 1 samt Perseus 1 & 3.
Den sammanlagda ersättningen från dessa fastighetsägare uppgår enligt avtalen till 4 082 100 kronor.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen godkänner avtalen med fastighetsägarna till Galatea 9, Medea 1, Merkurius 1, Midas 13 & 14,
Narcissus 5, Nestor 1, Pallas 1 samt Perseus 1 & 3 avseende medfinansiering av miljöupprustning av
Västerlångagatan under förutsättning att respektive fastighetsägare påtecknar avtalet.

2014-05-19
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-05-19
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0420 311
Handläggare: Elin Persson, tfn 35 84 97
Datum/avdelningschef: 2014-05-12/PZ

Programområde: 2

Mellan Borås Stad, genom dess Kommunstyrelse, 501 80 Borås, nedan kallad Kommunen och
Perseus 3 Fastighets AB, 556825-9484, Åsboholmsgatan 6, 504 51 BORÅS, ägare till fastigheten
Borås Perseus 3, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffas följande

AVTAL
1. Allmänt
I samband med ombyggnad av Västerlånggatan, mellan Sandwalls plats och Västerbrogatan
samt del av Västerbrogatan ska ägarna av angränsande fastigheter bidra till finansieringen enligt
bifogad sammanställning. Kostnadsandelen baseras på fastighets längd mot gata.
Den principiella utformningen av upprustningen framgår av bifogad situationsplan, bilaga 1.
Under arbetet ska information och kontakter mellan fastighetsägare/hyresgäster och
kommunen ske enligt bifogad avsiktsförklaring, bilaga 2.

2. Projektering
Projektering utförs av Tekniska förvaltningen.

3. Kostnadsram och finansiering
Totalkostnaden för upprustningen av gatuytorna har beräknats till elvamiljoner (11 000 000)
kronor exklusive moms. I totalkostnaden ingår anläggning och material för belysning och
markvärme samt gångbroar över kanalen.
Fastighetens kostnad är etthundranittiofemtusenåttahundra (195 800) kronor exkl. moms.
Beräkning framgår av bifogad sammanställning, bilaga 3.
Driftkostnaden för markvärmeanläggningen tillkommer och fördelas mellan fastighetsägare och
Borås Stad på separat avtal.
Betalning erläggs med 1/3 när arbetet påbörjas och slutlikvid efter godkänd slutbesiktning.
Tekniska förvaltningen fakturerar fastighetsägaren. Fakturan skall betalas inom 30 dagar.

4. Tidsplan
Arbetet planeras kunna starta augusti 2014 och vara avslutat 21 november 2014, tidplan i
bilaga 4. Parterna är införstådda med att väderberoende arbeten kan störa tidsplanen.

5. Upphandling
Upphandling av entreprenaden görs av Tekniska nämnden.

6. Utförande
Upprustningen skall utföras i överensstämmelse med gällande tekniska normer och
bestämmelser avseende uppbyggnad av vägkroppen. Materialval och kvalitet på ytskikt fastställs
av Tekniska förvaltningen.
Tekniska förvaltningen svarar för kontinuerlig kontroll av entreprenadarbetena.
7. Överlåtelse
Fastighetsägaren åtar sig att vid eventuell överlåtelse av fastighet överföra skyldigheter och
rättigheter enligt detta avtal på ny ägare. Görs inte detta svarar nuvarande ägare för
förpliktelserna i avtalet.

8. Villkor
Förutsättning är att Kommunstyrelsen i Borås Stad godkänner avtalet genom beslut som vinner
laga kraft. Skulle avtalet inte komma att gälla på grund av att ovannämnda villkor inte uppfylls
ska ersättningsskyldighet inte föreligga för någon part.

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav Kommunen och Bolaget tagit var sitt.
Borås 2014-

Borås 2014-

Borås Stad
Kommunstyrelsen

Cernera Perseus 3 AB

________________________
Ulf Olsson

________________________

Kommunstyrelsens ordförande

____________________________

_____________________________

Peter Zettergren
T.f. Markchef

Kommunens namnteckning bevittnas:

Bolagets namnteckning bevittnas:

________________________

________________________

________________________

________________________

Mellan Borås Stad, genom dess Kommunstyrelse, 501 80 Borås, nedan kallad Kommunen och
K/B Galathea, 969610-7870, Holmsgatan 5, 503 30 BORÅS, ägare till fastigheten Borås Galatea
9, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffas följande

AVTAL
1. Allmänt
I samband med ombyggnad av Västerlånggatan, mellan Sandwalls plats och Västerbrogatan
samt del av Västerbrogatan ska ägarna av angränsande fastigheter bidra till finansieringen enligt
bifogad sammanställning. Kostnadsandelen baseras på fastighets längd mot gata.
Den principiella utformningen av upprustningen framgår av bifogad situationsplan, bilaga 1.
Under arbetet ska information och kontakter mellan fastighetsägare/hyresgäster och
kommunen ske enligt bifogad avsiktsförklaring, bilaga 2.

2. Projektering
Projektering utförs av Tekniska förvaltningen.

3. Kostnadsram och finansiering
Totalkostnaden för upprustningen av gatuytorna har beräknats till elvamiljoner (11 000 000)
kronor exklusive moms. I totalkostnaden ingår anläggning och material för belysning och
markvärme samt gångbroar över kanalen.
Fastighetens kostnad är åttahundrafemtioniotusenetthundra (859 100) kronor exkl. moms.
Beräkning framgår av bifogad sammanställning, bilaga 3.
Driftkostnaden för markvärmeanläggningen tillkommer och fördelas mellan fastighetsägare och
Borås Stad på separat avtal.
Betalning erläggs med 1/3 när arbetet påbörjas och slutlikvid efter godkänd slutbesiktning.
Tekniska förvaltningen fakturerar fastighetsägaren. Fakturan skall betalas inom 30 dagar.

4. Tidsplan
Arbetet planeras kunna starta augusti 2014 och vara avslutat 21 november 2014, tidplan i
bilaga 4. Parterna är införstådda med att väderberoende arbeten kan störa tidsplanen.

5. Upphandling
Upphandling av entreprenaden görs av Tekniska nämnden.

6. Utförande
Upprustningen skall utföras i överensstämmelse med gällande tekniska normer och
bestämmelser avseende uppbyggnad av vägkroppen. Materialval och kvalitet på ytskikt fastställs
av Tekniska förvaltningen.
Tekniska förvaltningen svarar för kontinuerlig kontroll av entreprenadarbetena.
7. Överlåtelse
Fastighetsägaren åtar sig att vid eventuell överlåtelse av fastighet överföra skyldigheter och
rättigheter enligt detta avtal på ny ägare. Görs inte detta svarar nuvarande ägare för
förpliktelserna i avtalet.

8. Villkor
Förutsättning är att Kommunstyrelsen i Borås Stad godkänner avtalet genom beslut som vinner
laga kraft. Skulle avtalet inte komma att gälla på grund av att ovannämnda villkor inte uppfylls
ska ersättningsskyldighet inte föreligga för någon part.

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav Kommunen och Bolaget tagit var sitt.
Borås 2014-

Borås 2014-

Borås Stad
Kommunstyrelsen

K/B Galathea

________________________
Ulf Olsson

________________________

Kommunstyrelsens ordförande

____________________________

_____________________________

Peter Zettergren
T.f. Markchef

Kommunens namnteckning bevittnas:

Bolagets namnteckning bevittnas:

________________________

________________________

________________________

________________________

Mellan Borås Stad, genom dess Kommunstyrelse, 501 80 Borås, nedan kallad Kommunen och
H/B Marelden, 969625-8111, Box 716, 391 27 KALMAR, ägare till fastigheten Borås Medea 1,
nedan kallad Fastighetsägaren, har träffas följande

AVTAL
1. Allmänt
I samband med ombyggnad av Västerlånggatan, mellan Sandwalls plats och Västerbrogatan
samt del av Västerbrogatan ska ägarna av angränsande fastigheter bidra till finansieringen enligt
bifogad sammanställning. Kostnadsandelen baseras på fastighets längd mot gata.
Den principiella utformningen av upprustningen framgår av bifogad situationsplan, bilaga 1.
Under arbetet ska information och kontakter mellan fastighetsägare/hyresgäster och
kommunen ske enligt bifogad avsiktsförklaring, bilaga 2.

2. Projektering
Projektering utförs av Tekniska förvaltningen.

3. Kostnadsram och finansiering
Totalkostnaden för upprustningen av gatuytorna har beräknats till elvamiljoner (11 000 000)
kronor exklusive moms. I totalkostnaden ingår anläggning och material för belysning och
markvärme samt gångbroar över kanalen.
Fastighetens kostnad är fyrahundratjugosextusenåttahundra (426 800) kronor exkl. moms.
Beräkning framgår av bifogad sammanställning, bilaga 3.
Driftkostnaden för markvärmeanläggningen tillkommer och fördelas mellan fastighetsägare och
Borås Stad på separat avtal.
Betalning erläggs med 1/3 när arbetet påbörjas och slutlikvid efter godkänd slutbesiktning.
Tekniska förvaltningen fakturerar fastighetsägaren. Fakturan skall betalas inom 30 dagar.

4. Tidsplan
Arbetet planeras kunna starta augusti 2014 och vara avslutat 21 november 2014, tidplan i
bilaga 4. Parterna är införstådda med att väderberoende arbeten kan störa tidsplanen.

5. Upphandling
Upphandling av entreprenaden görs av Tekniska nämnden.

6. Utförande
Upprustningen skall utföras i överensstämmelse med gällande tekniska normer och
bestämmelser avseende uppbyggnad av vägkroppen. Materialval och kvalitet på ytskikt fastställs
av Tekniska förvaltningen.
Tekniska förvaltningen svarar för kontinuerlig kontroll av entreprenadarbetena.
7. Överlåtelse
Fastighetsägaren åtar sig att vid eventuell överlåtelse av fastighet överföra skyldigheter och
rättigheter enligt detta avtal på ny ägare. Görs inte detta svarar nuvarande ägare för
förpliktelserna i avtalet.

8. Villkor
Förutsättning är att Kommunstyrelsen i Borås Stad godkänner avtalet genom beslut som vinner
laga kraft. Skulle avtalet inte komma att gälla på grund av att ovannämnda villkor inte uppfylls
ska ersättningsskyldighet inte föreligga för någon part.

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav Kommunen och Bolaget tagit var sitt.
Borås 2014-

Borås 2014-

Borås Stad
Kommunstyrelsen

H/B Marelden

________________________
Ulf Olsson

________________________

Kommunstyrelsens ordförande

____________________________

_____________________________

Peter Zettergren
T.f. Markchef

Kommunens namnteckning bevittnas:

Bolagets namnteckning bevittnas:

________________________

________________________

________________________

________________________

Mellan Borås Stad, genom dess Kommunstyrelse, 501 80 Borås, nedan kallad Kommunen och
Cernera Merkurius 1 AB, 556819-5084, Åsboholmsgatan 6, 504 51 BORÅS, ägare till fastigheten
Borås Merkurius 1, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffas följande

AVTAL
1. Allmänt
I samband med ombyggnad av Västerlånggatan, mellan Sandwalls plats och Västerbrogatan
samt del av Västerbrogatan ska ägarna av angränsande fastigheter bidra till finansieringen enligt
bifogad sammanställning. Kostnadsandelen baseras på fastighets längd mot gata.
Den principiella utformningen av upprustningen framgår av bifogad situationsplan, bilaga 1.
Under arbetet ska information och kontakter mellan fastighetsägare/hyresgäster och
kommunen ske enligt bifogad avsiktsförklaring, bilaga 2.

2. Projektering
Projektering utförs av Tekniska förvaltningen.

3. Kostnadsram och finansiering
Totalkostnaden för upprustningen av gatuytorna har beräknats till elvamiljoner (11 000 000)
kronor exklusive moms. I totalkostnaden ingår anläggning och material för belysning och
markvärme samt gångbroar över kanalen.
Fastighetens kostnad är trehundrafyrtiosjutusensexhundra (347 600) kronor exkl. moms.
Beräkning framgår av bifogad sammanställning, bilaga 3.
Driftkostnaden för markvärmeanläggningen tillkommer och fördelas mellan fastighetsägare och
Borås Stad på separat avtal.
Betalning erläggs med 1/3 när arbetet påbörjas och slutlikvid efter godkänd slutbesiktning.
Tekniska förvaltningen fakturerar fastighetsägaren. Fakturan skall betalas inom 30 dagar.

4. Tidsplan
Arbetet planeras kunna starta augusti 2014 och vara avslutat 21 november 2014, tidplan i
bilaga 4. Parterna är införstådda med att väderberoende arbeten kan störa tidsplanen.

5. Upphandling
Upphandling av entreprenaden görs av Tekniska nämnden.

6. Utförande
Upprustningen skall utföras i överensstämmelse med gällande tekniska normer och
bestämmelser avseende uppbyggnad av vägkroppen. Materialval och kvalitet på ytskikt fastställs
av Tekniska förvaltningen.
Tekniska förvaltningen svarar för kontinuerlig kontroll av entreprenadarbetena.
7. Överlåtelse
Fastighetsägaren åtar sig att vid eventuell överlåtelse av fastighet överföra skyldigheter och
rättigheter enligt detta avtal på ny ägare. Görs inte detta svarar nuvarande ägare för
förpliktelserna i avtalet.

8. Villkor
Förutsättning är att Kommunstyrelsen i Borås Stad godkänner avtalet genom beslut som vinner
laga kraft. Skulle avtalet inte komma att gälla på grund av att ovannämnda villkor inte uppfylls
ska ersättningsskyldighet inte föreligga för någon part.

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav Kommunen och Bolaget tagit var sitt.
Borås 2014-

Borås 2014-

Borås Stad
Kommunstyrelsen

Cernera Merkurius 1 AB

________________________
Ulf Olsson

________________________

Kommunstyrelsens ordförande

____________________________

_____________________________

Peter Zettergren
T.f. Markchef

Kommunens namnteckning bevittnas:

Bolagets namnteckning bevittnas:

________________________

________________________

________________________

________________________

Mellan Borås Stad, genom dess Kommunstyrelse, 501 80 Borås, nedan kallad Kommunen och
Harry Sjögren AB, 556051-0561, Kråketorpsgatan 20, 431 53 MÖLNDAL, ägare till fastigheten
Borås Midas 14, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffas följande

AVTAL
1. Allmänt
I samband med ombyggnad av Västerlånggatan, mellan Sandwalls plats och Västerbrogatan
samt del av Västerbrogatan ska ägarna av angränsande fastigheter bidra till finansieringen enligt
bifogad sammanställning. Kostnadsandelen baseras på fastighets längd mot gata.
Den principiella utformningen av upprustningen framgår av bifogad situationsplan, bilaga 1.
Under arbetet ska information och kontakter mellan fastighetsägare/hyresgäster och
kommunen ske enligt bifogad avsiktsförklaring, bilaga 2.

2. Projektering
Projektering utförs av Tekniska förvaltningen.

3. Kostnadsram och finansiering
Totalkostnaden för upprustningen av gatuytorna har beräknats till elvamiljoner (11 000 000)
kronor exklusive moms. I totalkostnaden ingår anläggning och material för belysning och
markvärme samt gångbroar över kanalen.
Fastighetens kostnad är fyrahundraentusenetthundra (441 100) kronor exkl. moms.
Beräkning framgår av bifogad sammanställning, bilaga 3.
Driftkostnaden för markvärmeanläggningen tillkommer och fördelas mellan fastighetsägare och
Borås Stad på separat avtal.
Betalning erläggs med 1/3 när arbetet påbörjas och slutlikvid efter godkänd slutbesiktning.
Tekniska förvaltningen fakturerar fastighetsägaren. Fakturan skall betalas inom 30 dagar.

4. Tidsplan
Arbetet planeras kunna starta augusti 2014 och vara avslutat 21 november 2014, tidplan i
bilaga 4. Parterna är införstådda med att väderberoende arbeten kan störa tidsplanen.

5. Upphandling
Upphandling av entreprenaden görs av Tekniska nämnden.

6. Utförande
Upprustningen skall utföras i överensstämmelse med gällande tekniska normer och
bestämmelser avseende uppbyggnad av vägkroppen. Materialval och kvalitet på ytskikt fastställs
av Tekniska förvaltningen.
Tekniska förvaltningen svarar för kontinuerlig kontroll av entreprenadarbetena.
7. Överlåtelse
Fastighetsägaren åtar sig att vid eventuell överlåtelse av fastighet överföra skyldigheter och
rättigheter enligt detta avtal på ny ägare. Görs inte detta svarar nuvarande ägare för
förpliktelserna i avtalet.

8. Villkor
Förutsättning är att Kommunstyrelsen i Borås Stad godkänner avtalet genom beslut som vinner
laga kraft. Skulle avtalet inte komma att gälla på grund av att ovannämnda villkor inte uppfylls
ska ersättningsskyldighet inte föreligga för någon part.

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav Kommunen och Bolaget tagit var sitt.
Borås 2014-

Mölndal 2014-

Borås Stad
Kommunstyrelsen

Harry Sjögren AB

________________________
Ulf Olsson

________________________

Kommunstyrelsens ordförande

____________________________

_____________________________

Peter Zettergren
T.f. Markchef

Kommunens namnteckning bevittnas:

Bolagets namnteckning bevittnas:

________________________

________________________

________________________

________________________

Mellan Borås Stad, genom dess Kommunstyrelse, 501 80 Borås, nedan kallad Kommunen och
Harry Sjögren AB, 556051-0561, Kråketorpsgatan 20, 431 53 MÖLNDAL, ägare till fastigheten
Borås Narcissus 5, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffas följande

AVTAL
1. Allmänt
I samband med ombyggnad av Västerlånggatan, mellan Sandwalls plats och Västerbrogatan
samt del av Västerbrogatan ska ägarna av angränsande fastigheter bidra till finansieringen enligt
bifogad sammanställning. Kostnadsandelen baseras på fastighets längd mot gata.
Den principiella utformningen av upprustningen framgår av bifogad situationsplan, bilaga 1.
Under arbetet ska information och kontakter mellan fastighetsägare/hyresgäster och
kommunen ske enligt bifogad avsiktsförklaring, bilaga 2.

2. Projektering
Projektering utförs av Tekniska förvaltningen.

3. Kostnadsram och finansiering
Totalkostnaden för upprustningen av gatuytorna har beräknats till elvamiljoner (11 000 000)
kronor exklusive moms. I totalkostnaden ingår anläggning och material för belysning och
markvärme samt gångbroar över kanalen.
Fastighetens kostnad är trehundranittiotretusenåttahundra (393 800) kronor exkl. moms.
Beräkning framgår av bifogad sammanställning, bilaga 3.
Driftkostnaden för markvärmeanläggningen tillkommer och fördelas mellan fastighetsägare och
Borås Stad på separat avtal.
Betalning erläggs med 1/3 när arbetet påbörjas och slutlikvid efter godkänd slutbesiktning.
Tekniska förvaltningen fakturerar fastighetsägaren. Fakturan skall betalas inom 30 dagar.

4. Tidsplan
Arbetet planeras kunna starta augusti 2014 och vara avslutat 21 november 2014, tidplan i
bilaga 4. Parterna är införstådda med att väderberoende arbeten kan störa tidsplanen.

5. Upphandling
Upphandling av entreprenaden görs av Tekniska nämnden.

6. Utförande
Upprustningen skall utföras i överensstämmelse med gällande tekniska normer och
bestämmelser avseende uppbyggnad av vägkroppen. Materialval och kvalitet på ytskikt fastställs
av Tekniska förvaltningen.
Tekniska förvaltningen svarar för kontinuerlig kontroll av entreprenadarbetena.
7. Överlåtelse
Fastighetsägaren åtar sig att vid eventuell överlåtelse av fastighet överföra skyldigheter och
rättigheter enligt detta avtal på ny ägare. Görs inte detta svarar nuvarande ägare för
förpliktelserna i avtalet.

8. Villkor
Förutsättning är att Kommunstyrelsen i Borås Stad godkänner avtalet genom beslut som vinner
laga kraft. Skulle avtalet inte komma att gälla på grund av att ovannämnda villkor inte uppfylls
ska ersättningsskyldighet inte föreligga för någon part.

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav Kommunen och Bolaget tagit var sitt.
Borås 2014-

Mölndal 2014-

Borås Stad
Kommunstyrelsen

Harry Sjögren AB

________________________
Ulf Olsson

________________________

Kommunstyrelsens ordförande

____________________________

_____________________________

Peter Zettergren
T.f. Markchef

Kommunens namnteckning bevittnas:

Bolagets namnteckning bevittnas:

________________________

________________________

________________________

________________________

Mellan Borås Stad, genom dess Kommunstyrelse, 501 80 Borås, nedan kallad Kommunen och
Nestor Talay AB, 556896-7391, Hansinggatan 84, 507 53 BORÅS, ägare till fastigheten Borås
Nestor 1, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffas följande

AVTAL
1. Allmänt
I samband med ombyggnad av Västerlånggatan, mellan Sandwalls plats och Västerbrogatan
samt del av Västerbrogatan ska ägarna av angränsande fastigheter bidra till finansieringen enligt
bifogad sammanställning. Kostnadsandelen baseras på fastighets längd mot gata.
Den principiella utformningen av upprustningen framgår av bifogad situationsplan, bilaga 1.
Under arbetet ska information och kontakter mellan fastighetsägare/hyresgäster och
kommunen ske enligt bifogad avsiktsförklaring, bilaga 2.

2. Projektering
Projektering utförs av Tekniska förvaltningen.

3. Kostnadsram och finansiering
Totalkostnaden för upprustningen av gatuytorna har beräknats till elvamiljoner (11 000 000)
kronor exklusive moms. I totalkostnaden ingår anläggning och material för belysning och
markvärme samt gångbroar över kanalen.
Fastighetens kostnad är trehundranittiotvåtusensjuhundra (392 700) kronor exkl. moms.
Beräkning framgår av bifogad sammanställning, bilaga 3.
Driftkostnaden för markvärmeanläggningen tillkommer och fördelas mellan fastighetsägare och
Borås Stad på separat avtal.
Betalning erläggs med 1/3 när arbetet påbörjas och slutlikvid efter godkänd slutbesiktning.
Tekniska förvaltningen fakturerar fastighetsägaren. Fakturan skall betalas inom 30 dagar.

4. Tidsplan
Arbetet planeras kunna starta augusti 2014 och vara avslutat 21 november 2014, tidplan i
bilaga 4. Parterna är införstådda med att väderberoende arbeten kan störa tidsplanen.

5. Upphandling
Upphandling av entreprenaden görs av Tekniska nämnden.

6. Utförande
Upprustningen skall utföras i överensstämmelse med gällande tekniska normer och
bestämmelser avseende uppbyggnad av vägkroppen. Materialval och kvalitet på ytskikt fastställs
av Tekniska förvaltningen.
Tekniska förvaltningen svarar för kontinuerlig kontroll av entreprenadarbetena.
7. Överlåtelse
Fastighetsägaren åtar sig att vid eventuell överlåtelse av fastighet överföra skyldigheter och
rättigheter enligt detta avtal på ny ägare. Görs inte detta svarar nuvarande ägare för
förpliktelserna i avtalet.

8. Villkor
Förutsättning är att Kommunstyrelsen i Borås Stad godkänner avtalet genom beslut som vinner
laga kraft. Skulle avtalet inte komma att gälla på grund av att ovannämnda villkor inte uppfylls
ska ersättningsskyldighet inte föreligga för någon part.

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav Kommunen och Bolaget tagit var sitt.
Borås 2014-

Borås 2014-

Borås Stad
Kommunstyrelsen

Nestor Talay AB

________________________
Ulf Olsson

________________________

Kommunstyrelsens ordförande

____________________________

_____________________________

Peter Zettergren
T.f. Markchef

Kommunens namnteckning bevittnas:

Bolagets namnteckning bevittnas:

________________________

________________________

________________________

________________________

Mellan Borås Stad, genom dess Kommunstyrelse, 501 80 Borås, nedan kallad Kommunen och
Cernera Pallas 1 AB, 556819-5084, Åsboholmsgatan 6, 504 51 BORÅS, ägare till fastigheten
Borås Pallas 1, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffas följande

AVTAL
1. Allmänt
I samband med ombyggnad av Västerlånggatan, mellan Sandwalls plats och Västerbrogatan
samt del av Västerbrogatan ska ägarna av angränsande fastigheter bidra till finansieringen enligt
bifogad sammanställning. Kostnadsandelen baseras på fastighets längd mot gata.
Den principiella utformningen av upprustningen framgår av bifogad situationsplan, bilaga 1.
Under arbetet ska information och kontakter mellan fastighetsägare/hyresgäster och
kommunen ske enligt bifogad avsiktsförklaring, bilaga 2.

2. Projektering
Projektering utförs av Tekniska förvaltningen.

3. Kostnadsram och finansiering
Totalkostnaden för upprustningen av gatuytorna har beräknats till elvamiljoner (11 000 000)
kronor exklusive moms. I totalkostnaden ingår anläggning och material för belysning och
markvärme samt gångbroar över kanalen.
Fastighetens kostnad är fyrahundrafyrtiofyratusenfyrahundra (444 400) kronor exkl. moms.
Beräkning framgår av bifogad sammanställning, bilaga 3.
Driftkostnaden för markvärmeanläggningen tillkommer och fördelas mellan fastighetsägare och
Borås Stad på separat avtal.
Betalning erläggs med 1/3 när arbetet påbörjas och slutlikvid efter godkänd slutbesiktning.
Tekniska förvaltningen fakturerar fastighetsägaren. Fakturan skall betalas inom 30 dagar.

4. Tidsplan
Arbetet planeras kunna starta augusti 2014 och vara avslutat 21 november 2014, tidplan i
bilaga 4. Parterna är införstådda med att väderberoende arbeten kan störa tidsplanen.

5. Upphandling
Upphandling av entreprenaden görs av Tekniska nämnden.

6. Utförande
Upprustningen skall utföras i överensstämmelse med gällande tekniska normer och
bestämmelser avseende uppbyggnad av vägkroppen. Materialval och kvalitet på ytskikt fastställs
av Tekniska förvaltningen.
Tekniska förvaltningen svarar för kontinuerlig kontroll av entreprenadarbetena.
7. Överlåtelse
Fastighetsägaren åtar sig att vid eventuell överlåtelse av fastighet överföra skyldigheter och
rättigheter enligt detta avtal på ny ägare. Görs inte detta svarar nuvarande ägare för
förpliktelserna i avtalet.

8. Villkor
Förutsättning är att Kommunstyrelsen i Borås Stad godkänner avtalet genom beslut som vinner
laga kraft. Skulle avtalet inte komma att gälla på grund av att ovannämnda villkor inte uppfylls
ska ersättningsskyldighet inte föreligga för någon part.

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav Kommunen och Bolaget tagit var sitt.
Borås 2014-

Borås 2014-

Borås Stad
Kommunstyrelsen

Cernera Pallas 1 AB

________________________
Ulf Olsson

________________________

Kommunstyrelsens ordförande

____________________________

_____________________________

Peter Zettergren
T.f. Markchef

Kommunens namnteckning bevittnas:

Bolagets namnteckning bevittnas:

________________________

________________________

________________________

________________________

M4
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Exploateringsavtal beträffande Kantaten 1
I samband med upprättandet av ”Detaljplan för Hestra Kantaten 1” har ett exploateringsavtal
upprättats mellan Borås Stad och ABCME Kantaten 1 AB för att reglera genomförandet av allmänna
anläggningar, marköverlåtelser samt övriga kostnader. Detaljplanen kommer möjliggöra
bostadsbebyggelse inom Kantaten 1. Tidigare har kvarterets användning varit allmänt ändamål.
Avtalet innebär att ABCME Kantaten 1 AB förvärvar ca 2070 kvm av kommunens fastighet TorpaHestra 4:1 och kommunen erhåller ca 5440 kvm av ABCME Kantaten 1 ABs fastighet Kantaten 1.
ABCME Kantaten 1 AB ska som ersättning för den av kommunen överlåtna marken betala 1.643.000
kronor. För allmän platsmark som ABCME Kantaten 1 AB överlåter till kommunen utgår ingen
ersättning.
Som en följd av exploateringen kommer en befintlig busshållplats vid Symfonigatan behöva flyttas och
anpassningsåtgärder på gångvägar behöver utföras. Enligt exploateringsförslaget ska ABCME Kantaten
1 AB ersätta kommunen för dessa åtgärder med 180.000 kronor.
Avtalet är en förutsättning inför beslut om antagande av detaljplanen. Detaljplanen beräknas att antas
av Samhällsbyggnadsnämnden den 12 juni 2014.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunen tecknar avtal med ABCME Kantaten 1 AB enligt upprättat förslag
2014-05-19

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

X Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-05-19

Morgan Hjalmarsson

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0450 251 Programområde: 2
Handläggare: Edward Isaksson, tfn 033-35 72 92
Datum/avdelningschef: 2014-05-19/PZ

M5
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Försäljning av del av Vattnet 1, Tomt 6
Ett köpeavtal har upprättats med Fastmax 5 AB om försäljning av del av Vattnet 1. Området omfattar
ca 13 801 m2 och är beläget på Norra Viared.
Bolaget tillträder området 30 juni 2014 och ska då betala köpeskillingen 4 830 350 kronor samt
ersättning för utförd grovplanering (2 829 205 kronor).
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Avtalet med Fastmax 5 AB godkänns.

2014-05-21
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-05-21
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0428 253
Handläggare: Jessica Ekberg, tfn 35 76 45
Datum/avdelningschef: 2014-05-14/PZ

Programområde:

Sida
1(1)
2014-05-26

Dnr

Jessica Ekberg
35 76 45

Kommunfullmäktige

Försäljning av del av Vattnet 1, Tomt 6
Ett köpeavtal har upprättats med Fastmax 5 AB om försäljning av del av Vattnet 1. Området
omfattar ca 13 801 m2 och är beläget på Norra Viared.
Bolaget tillträder området 30 juni 2014 och ska då betala köpeskillingen 4 830 350 kronor
samt ersättning för utförd grovplanering (2 829 205 kronor).
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Avtalet med Fastmax 5 AB godkänns.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd

Peter Zettergren
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Försäljning av del av Vattnet 1, Tomt 4
Ett köpeavtal har upprättats med Vidocca Buildings Vattnet AB om försäljning av del av Vattnet 1.
Området omfattar ca 20 489 m2 och är beläget på Norra Viared.
Bolaget tillträder området 30 juni 2014 och ska då betala köpeskillingen 7 171 150 kronor samt
ersättning för utförd grovplanering (4 200 245 kronor).
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Avtalet med Vidocca Buildings Vattnet AB godkänns.

2014-05-20
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-05-21
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0426 253
Handläggare: Jessica Ekberg, tfn
Datum/avdelningschef: 2014-05-14/PZ

Programområde:

Sida
1(1)
2014-05-26

Dnr 2014/KS0426

Jessica Ekberg
35 76 45

Kommunfullmäktige

Försäljning av del av Vattnet 1, Tomt 4
Ett köpeavtal har upprättats med Vidocca Buildings Vattnet AB om försäljning av del av
Vattnet 1. Området omfattar ca 20 489 m2 och är beläget på Norra Viared.
Bolaget tillträder området 30 juni 2014 och ska då betala köpeskillingen 7 171 150 kronor
samt ersättning för utförd grovplanering (4 200 245 kronor).
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Avtalet med Vidocca Buildings Vattnet AB godkänns.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Peter Zettergren
T.f. Markchef
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Försäljning av ca. 15 000 kvm av Viared 5:1, Ryssnäsgatan
Ett köpeavtal har upprättats med Fastighetsbolaget Borås Tosseryd 1:28 AB om försäljning av ca. 15
000 m2 av Viared 5:1. Området ligger utmed Ryssnäsgatan på Viared.
Bolaget tillträder området 30 maj 2014 och ska då betala köpeskillingen 4 050 000 kronor.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Avtalet med Fastighetsbolaget Borås Tosseryd 1:28 AB godkänns.

2014-05-21
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-05-21
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0423 253
Handläggare: Jessica Ekberg, tfn 7645
Datum/avdelningschef: 2014-05-14/PZ

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

E 2 a-b) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a-b till handlingarna)
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Avskrivning av fordringar över ett halvt basbelopp (inget
delegationsärende)
Kommunstyrelsen föreslår att fordringar om en sammanlagd summa av 2 471 201 kronor avskrivs.
Fordringarna uppgår till mer än ett halvt basbelopp per gäldenär, och avser främst hyror,
assistentersättning, ersättning för mark och vattenskador samt diverse gatuarbeten. Anledningen till
föreslagen avskrivning är att fordringarna inte inkommit trots vidtagna inbetalningsåtgärder.
Fordringarna är sedan tidigare nedskrivna i bokföringen som osäkra fordringar.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Fordringar om en sammanlagd summa av 2 471 201 kronor avskrivs.

2014-04-28
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0049 108
Programområde: 1
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2014-04-28, Christer Johansson
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Yttrande över promemorian ”Riksinternatskolor”,
U2014/2011/GV

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsens ordförande har besvarat en remiss om Utbildningsdepartementets promemoria
”Riksinternatskolor”. Anledningen till detta var att ge svar innan remisstiden löpte ut. Vare sig
Utbildningsnämnden eller Stadsdelsnämnden Norr har haft några invändningar mot förslagen.
Kommunstyrelsen godkänner vidtagen åtgärd.

140514
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-05-14
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0279 610
Programområde: 3
Handläggare: Åke Thor, tfn 35 70 43
Datum/avdelningschef: 2014-05-12, Christer Johansson

Sida
1(1)
2014-05-13

Dnr 2014/KS0279
Ert Dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Åke Thor

Utbildningsdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Yttrande över promemorian ”Riksinternatskolor”,
U2014/2011/GV

Kommunstyrelsen har som underlag till detta yttrande inhämtat synpunkter från
Utbildningsnämnden, som ansvarar för kommunens gymnasieskolor, och från
Stadsdelsnämnden Norr, som har ansvar för kommungemensamma frågor för
grundskolan.
Borås Stad har inte några invändningar mot förslagen i promemorian.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Christer Johansson
Ekonomichef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

1(2)
Joakim Cannerfors
Områdeschef
Kommungemensam Förskola och skola

2014-04-29

Dnr 2014/SDNN0055

Svar på remiss promemoria
Riksinternatskolor
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0279

Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker remissen och översänder svaret till
Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig över promemorian gällande
Riksinternatskolor och ställer sig bakom förslagen. Borås Stad anser att
förslagen i promemorian är väl avvägda utifrån att riksinternatskolorna har
till uppgift att anordna skola för i första hand utlandssvenska elever. Dessa
elever utgör numera en minoritet av skolornas elevunderlag, varför det inte
längre finns behov av en särskild verksamhet för denna elevgrupp.

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

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

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

På vilket sätt berör beslutet barn och ungdomar nu eller i framtiden, direkt eller indirekt?
Beslutet påverkar barn och ungdomar som är inskrivna vid
riksinternatskolorna.
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Nej
Likabehandling

Jämställdhet och mångfald påverkas inte av ärendet.

2(2)
Joakim Cannerfors
Områdeschef
Kommungemensam Förskola och skola

2014-04-29

Dnr 2014/SDNN0055

Omvärldsperspektiv
Omvärldsperspektivet har inte beaktats i ärendet.

Facklig samverkan
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2014-04-22.

Remissinstans
Ärendet har inte skickats på remiss.

STADSDELSNÄMNDEN NORR

Malin Carlsson (S)
Ordförande

Annika Andersson
Tf stadsdelschef

REMISSVAR

Sida
1(2)

Utbildningsnämnden
Sirpa Heikkilä, tel. 033-35 77 75

2014-04-29

2014/UN0086

Kommunstyrelsen

Remiss av promemorian Riksinternatskolor
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0279

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från
yttrande)
Utbildningsnämnden tillstyrker promemorian Riksinternatskolor.

Nämndens yttrande i sammanfattning
I promemorian Riksinternatskolor föreslås att nuvarande tre fristående grund- och
gymnasieskolor som har ställning som riksinternatskola framledes ska ha samma
ställning som andra fristående skolor. Vidare föreslås att för utlandssvenska elever ska
samma regler för statsbidrag gälla oavsett vilken skola eleverna väljer.
De särskilda bidragen - bidrag för internatverksamhet riktad till utlandssvenska elever
och extra bidrag för att möjliggöra en flexibel skolorganisation av verksamheten föreslås tas bort.
Förslaget föreslås träda i kraft 1 juli 2015 med vissa övergångsbestämmelser avseende
statsbidrag för elever som påbörjar utbildning vid en riksinternatskola före
ikraftträdandet.
Utbildningsnämnden tillstyrker förslagen i promemorian Riksinternatskolor.

Nämndens yttrande i sin helhet
På uppdrag av Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet har en utredning rörande
riksinternatskolor genomförts och förslag utarbetats om dessa skolors framtida
ställning.
Av utredningen framgår att det idag finns tre fristående riksinternatskolor på grundoch gymnasieskolenivå. Dessa är Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, Lundsbergs
skola och Grennaskolan. Riksinternatskolorna har, enligt skollagen, till uppgift att
anordna skola för i första hand utlandssvenska elever. Med utlandssvensk elev avses
en elev vars vårdnadshavare stadigvarande vistas i utlandet och av vilka minst en är
svensk medborgare. Stadigvarande vistelse i utlandet innebär enligt Skolverket att
vårdnadshavaren ska tillbringa sin dygnsvila utomlands under en sammanhängande
tidsperiod av sex månader. Tillfälliga avbrott i utlandsvistelsen saknar betydelse för
bedömningen.
Utredningen visar att antalet utlandssvenska elever minskar vilket har medfört att
dessa elever utgör en minoritet av riksinternatskolornas elever. Läsåret 2012/13
uppgick andelen till 22 %. Därmed menar utredningen att det inte längre finns behov
av att ha en särskild verksamhet för elevgruppen och föreslår att ställningen som
riksinternatskola ska tas bort. På så sätt får de tre riksinternaten samma ställning som
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andra fristående skolor, med samma rätt till ersättning för de elever som tas emot.
Utredningen föreslår vidare att de utlandssvenska elevernas utbildning i Sverige ska
fortsatt erhålla statsbidrag, oavsett vilken skola eleverna väljer.
Riksinternatskolorna erhåller idag statsbidrag för internatverksamheten. Bidragets
storlek avgörs av antalet utlandssvenska elever som bor på internatet. Det finns
samtidigt fler skolor i Sverige som har internatverksamhet utan att uppbära
statsbidrag för detta. Med utgångspunkt i skollagens princip om lika villkor föreslås
att samma regelverk ska gälla för alla skolor med elevhemsboende och bidrag för
internatverksamhet riktad till utlandssvenska elever bör därför tas bort.
Riksinternatskolorna får även ett extra bidrag för att möjliggöra en flexibel
skolorganisation av verksamheten. Även detta bidrag föreslås tas bort.
Förslaget föreslås träda i kraft 1 juli 2015 med vissa övergångsbestämmelser avseende
statsbidrag för elever som påbörjar utbildning vid en riksinternatskola före
ikraftträdandet.
För kommunens vidkommande bedöms förslaget medföra marginella ekonomiska
konsekvenser och inga konsekvenser för den kommunala självstyrelsen.
Utbildningsnämnden har tagit del av promemorian. Nämnden delar utredningens
uppfattning att mot bakgrund av att andelen elever som har status som utlandssvensk
elev har minskat är det inte längre befogat med särskilda skolor som i första hand tar
emot utlandssvenska elever och därför bör särställningen som riksinternatskola tas
bort. Nämnden instämmer vidare i utredningens förslag att nuvarande fristående
riksinternatskolor framledes ska ha samma ställning som övriga fristående
gymnasieskolor och oavsett elevens val av skola ska statsbidrag utgå med samma
belopp. Även i övriga delar tillstyrker Utbildningsnämnden förslagen i promemorian
Riksinternatskolor.

Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Anna Svalander
Ordförande

Anders Waldau
Utbildningschef
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BESLUTSFÖRSLAG

Anslagsframställan för nybyggnation av SoL-boende,
Solosången 5,
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att anvisa Lokalförsörjningsnämndens 21 984 000 kr avseende nybyggnation av SoL boende på Solosången 5 i
enlighet med nämndens förslag den 15 april 2014.
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Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag
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Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd
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Lokalförsörjningsnämnden
Sociala omsorgsnämnden

Anslagsframställan för nybyggnation av SoLboende, Solosången 5,
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 15 april 2014 att Kommunstyrelsen
godkänner anslagsframställan för nybyggnation av SoL boende vid Solosången 5.
Investeringsutgiften för nybyggnationen beräknas till 21 984 000 kr.
Sociala omsorgsnämnden har den 19 maj 2014 tillstyrkt framställan.
Investeringsutgiften finns med i Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2014 under
rubriken ”12 lgh soc psyk ej lägesbestämda.”
Kommunstyrelsen har den 27 maj 2014 beslutat att anvisa
Lokalförsörjningsnämndens 21 984 000 kr avseende nybyggnation av SoL boende på
Solosången 5 i enlighet med nämndens förslag den 15 april 2014.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef
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