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Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 16 juni 2014 kl 14.00.
Ulf Olsson
Göran Björklund

Sammanträdet inleds med en föredragning av Bo Drysén.

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

FÖREDRAGNINGSLISTA
2014-06-16

Stadskansliet:

Kc
PF
I
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M
E
N
SP

Kommunchefen
Personal och förhandling
Information
Kvalitet och utveckling
Markavdelningen
Ekonomistyrning
Näringsliv
Samhällsplanering
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Val av protokolljusterare
Kc

1

Anmälningsärenden:
a)

Budgetuppföljning t.o.m. april för Kommunstyrelsen
2014.
(2014/KS0453 042-1)
(Bil)

b)

Budgetuppföljning t.o.m. april för Kommunfullmäktige
2014.
(2014/KS0454 042-1)
(Bil)

c)

Försvarsmaktens inriktning för stöd till samhället.
(2013/KS0106 163-1)
(Bil)

d)

Årlig uppföljning av kommunernas krisberedskapsarbete.
(2013/KS0767 016-1)
(Bil)

e)

Förändring av Försvarsmaktens organisation.
(2012/KS0759 001-1)

(Bil)

Reviderat reglemente för Krisledningsnämnden
och ny Plan för extraordinära händelser.
(2012/KS0371 003-1)

(Bil)

Hemställan om kommunalt bidrag för 2014 års
verksamhet.
(2014/KS0402 105-1)

(Bil)

Polismyndighetens omorganisation.
(2014/KS0332 114-1)

(Bil)

f)

g)

h)
i)

Protokoll för Sjuhärads samordningsförbund 2014.
(2014/KS0130 106-1)
(Bil)

j)

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

k)

(Bil)

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

Granskning av arvoden och ersättningar.
(2013/KS0733 003-1)

(Bil)

Handlingsplan Lust att lära- möjlighet att lyckasriktlinjer för skolledning
(2013/KS0573 610-3)

(Bil)

(Förslag: a–m till handlingarna)
Kc

Kc
Kc

2

3
4

Förändring av Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds
förbundsordning på grund av övertagande av ansvar enligt
lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
(2013/KS0706 015-1)

(Bil)

Utbildnings- och övningsplan Kommunal krisberedskap.
(2011/KS0550 016-1)

(Bil)

Genomgång av verksamheten inom äldreomsorgen
(2014/KS0411 730-3)

(Bil)

PF

1

Tillsättning av tjänst som förvaltningschef till Stadsdelsförvaltningen Väster.
(2014/KS0430 023-1)
(Bil)

PF

2

Tillsättning av tjänst som förvaltningschef till
Lokalförsörjningsförvaltningen.
(2014/KS0358 023-1)

(Bil)

Avtal med Borås Basket om Euro Challenge 2014
(2013/KS0750 105-1)

(Bil)

Avtal med IF Elfsborg om Europa League 2014
(2013/KS0750 105-1)

(Bil)

I
I
KU

1
2
1

Anmälningsärenden:
a)
b)

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

(Bil)

Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel.
(2014/KS0434 738-1)
(Bil)
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c)
d)

Äldres läkemedelsbehandling.
(2013/KS0699 779-3)

(Bil)

Gruppboendet på Distansgatan 7.
(2013/KS0619 734-3)

(Bil)

e)

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

f)

Kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper: Skrivelser om Sjöhagenskolan och
kommunikationsklassen.
(2014/KS0447 610-3)

(Bil)

(Förslag: a-f till handlingarna)
KU
KU

2
3

Uppföljning av brukarundersökningar 2013.
(2013/KS0534 100-1)

(Bil)

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola och
gymnasieskola läsåret 2013-2014; Kvalitetsrapport Värdegrund.
(2013/KS0809 600-3)

(Bil)

KU

4

Information om kvalitetsgranskning av undervisningen i teknik i
grundskolan; Skolinspektionens rapport.
(2013/KS0580 600-3)
(Bil)

KU

5

Svar på motion av Kerstin Hermansson (C) och Cecila
Andersson (C); Ökad trygghet och kvalitet inom äldreomsorgen!
(2013/KS0492 730-1)

(Bil)

Kommunernas hjälpmedelsförsörjning från 2015-10-01.
(2014/KS0487 738-3)

(Bil)

Ansökan om markanvisning för nyproduktion av bostäder.
(2009/KS0651 259–2)

(Bil)

Försäljning av fastigheten Seglora 5:12 och 5:13.
(2014/KS0345 253–2)

(Bil)

KU
M
M

6
1
2
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M
M

M
E

3
4

5
1

Försäljning av del av Vattnet 1, tomt 2.
(2014/KS0424 253–2)

(Bil)

Prissättning för friköp av arrendetomter på fastigheten
Viared 16:13 vid Hälasjön.
(2014/KS0476 261-2)

(Bil)

Försäljning av cirka 160 m2 av Torpa-Sjöbo 2:2
(2014/KS0132 253-2)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)
b)

c)

d)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2014-05-31.
(2014/KS0008 049-1)

(Bil)

Skrivelse till kommunalråd Lena Palmén (S)
med frågor om upphandling av kycklingkött.
(2014/KS0259 050-1)

(Bil)

Våra Gårdar. Kommunerna måste prioritera de
allmänna samlingslokalerna.
(2010/KS0426 805-2)

(Bil)

Förfrågan avseende avfallstjänster.
(2014/KS0421 107-1)

(Bil)

(Förslag: a–d till handlingarna)
E

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Beslut i ärenden om betalkort i tjänsten till
förtroendevalda och tjänstemän.
(1 jan-31 mars 2014, Ärende 1-16)
(I enlighet med gällande delegation har under perioden
januari till mars 2014 beslutats om 16 stycken nya betalkort, varav 15 med en kreditgräns på 3 000 kronor och
1 styck med en kreditgräns på 15 000 kronor)
(2014/KS0055 002-1)

b)

Likviditetsfrågor – upptagande av lån
(20 maj 2014, Ärende 07/2014)
(För finansiering av internbankens utlåning till de kommunala bolagen omsätter Borås Stad den 22 maj 2014
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ett befintligt lån på 200 mnkr, genom emission på certifikatsmarknaden).
(2014/KS0044 045-1)
(Förslag: a– b till handlingarna)
E

3

Ekonomisk delårsrapport januari – april 2014 från nämnderna
och de kommunala bolagen.
(2014/KS0439 042-1
2014/KS0438 042-1)
(Bil)

E

4

Intern kontrollplan 2014 samt redovisning av intern
kontroll 2013.
(2013/KS0755 007-1)

(Bil)

Avskrivning av fordringar över ett halvt basbelopp.
(2014/KS0049 108-1)

(Bil)

Budgetramar för år 2015.
(2014/KS0069 041-1)

(Bil)

Projektansökan sociala investeringar 2014.
(2014/KS0239 759-1)

(Bil)

Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD); Kultursatsning i grundskolan.
(2013/KS0732 862-3)

(Bil)

Svar på motion av Thomas Wingren (MP); Mer solkraft till
Borås.
(2013/KS0545 370-2)

(Bil)

E
E
E
E

E

5
6
7
8

9

E

10

Svar på motion av Falco Guldenpfennig (KD), Viltstängsel för
ökad trafiksäkerhet.
(2013/KS0474 512-2)
(Bil)

E

11

Svar på motion av Annette Carlson (M), Marie Fridén (M) och
Birgitta Bergman (M). En grönare stad för framtida generationer.
(2012/KS0773 331-2)
(Bil)

E

12

Projekteringsframställan för ombyggnad av Badhusgatan,
Kastanjegården Borås Stad.
(2014/KS0368 287-2)

(Bil)
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E

13

Ansökan om förhöjd limit i internbanken, Sandhultsbostäder.
(2014/KS0466 045-1)

(Bil)

E

14

Ansvarsfrihet för styrelsen för Stiftelsen L L Frimans Donation,
avseende 2013 års förvaltning.
(2014/KS0449 007-1)
(Bil)

E

15

Beslut om stadsnätsverksamheten enligt affärsplan,
Borås Elnät AB
(2014/KS0478 107-1)

(Bil)

Fjärrvärmeprissättning 2015 Borås Energi och Miljö AB.
(2014/KS0489 376-1)

(Bil)

E

16

E

17

Waste Recovery AB, ansökan om checkkredit i Internbanken.
(2014/KS0378 045-1)
(Bil)

E

18

Ägardirektiv och bolagsordning för Borås Energi och Miljö AB
samt Boras Waste Recovery AB.
(2014/KS0488 107-1) (Ärendet utgår)

E

19

Utökat kommunbidrag till stadsdelsnämnderna för ”Riktlinjer för
skolledning”
(2014/KS0500 610-3)
(Bil)

E

20

Utökade kostnader för studiehandledning – Centrum för flerspråkigt lärande
(2014/KS0497 616-3)

(Bil)

Ändrade regler för vårdnadsbidrag
2014/KS0491 710-3)

(Bil)

E

21

E

22

Överklagan av Skolinspektionens beslut att godkänna Lärande i
Sverige AB
(2014/KS0162 611-3)
(Bil)

E

23

Justering internpriser 2014 för särskilt boenden inom äldreomsorgen
(2013/KS0527 706-3)

(Bil)

Förhyrning av lokaler för förskola i fastigheten Samariten 11,
f.d. Björkängsgymnasiet
(2014/KS0482 291-2)

(Bil)

E

24
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SP

1

Anmälningsärende:
a)

Miljörapport Tertial 1 2014, Kommunstyrelsen.
(2014/KS0398 403-2)

(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
SP
SP

SP

SP

SP
SP
SP
SP

SP

SP

2
3

4

5

6
7
8
9

10

11

Lokalisering av ny förskola på Sjöbo.
(2013/KS0302 214-2)

(Bil)

Bostadsbyggnadsprogram del 2, Handlingsplan
2014-2018.
(2014/KS0406 270-2)

(Bil)

Yttrande över lokaliserings- och lämplighetsprövningar
utanför detaljplanelagt område för fastigheten Laggarebo 1:3
(2014/KS0066 216-2)

(Bil)

Yttrande över planbesked för ändring av detaljplan för
del av Centrum, Vulkanus 15.
(2014/KS0361 214-2)

(Bil)

Uppdrag att utreda geohydrologi inom Viared Västra.
(2010/KS0435 214-2)

(Bil)

Yttrande över samrådsunderlag vindkraftsprojekt Hedared.
(2013/KS0295 370-2)

(Bil)

Trafikstrategi 2035 skickas på remiss.
(2014/KS0184 302-2)

(Bil)

Yttrande över förslag till nytt beslut för naturreservatet
Tranhult.
(2014/KS0363 265-2)

(Bil)

Yttrande över naturvårdsverkets regeringsuppdrag med
förslag på nya etappmål.
(2014/KS0323 400-2)

(Bil)

Kommunens medverkan i projektet: Det urbana
stationssamhället.
(2014/KS0470 106-2)

(Bil)
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SP

12

Godkännande av medfinansieringsavtal angående utredning av
Göteborg–Borås, sträckorna Almedal–Mölnlycke och BollebygdBorås.
(2010/KS0705 532-1)
(Bil)

SP

13

Yttrande remiss om tillköp för färdbevis.
(2010/KS0705 532-1)

(Bil)

Förslag till bildande av Naturreservatet Storsjön.
(2013/KS0765 265-2)

(Bil)

SP

14

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

Kc2

BESLUTSFÖRSLAG

Förändring av Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds
förbundsordning på grund av övertagande av ansvar enligt
lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Reviderad förbundsordning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund fastställs enligt förslag.

2014-05-19
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-05-23
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0706 015
Handläggare: Christer Johansson, tfn 35 70 41
Datum/avdelningschef: 20140429/Svante Stomberg

Programområde: 1

Sida
1(1)
2014-06-16

Dnr 2013/KS0706 015

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Christer Johansson

Kommunfullmäktige

Förändring av Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbunds förbundsordning på grund av
övertagande av ansvar enligt lagen (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor
Myndighetsansvaret för Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) ligger idag på
respektive medlemskommun. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) har avtal med
respektive medlemskommun som innebär att SÄRF handlägger och beslutar i ärenden medan
respektive ”samhällsbyggnadsnämnd” hanterar diarieföring, debitering, utskick av tillstånd
och påminnelse för utgångna tillstånd.
Efter samråd med respektive medlemskommun har SÄRF:s direktion 2013-10-25 tagit beslut
om att SÄRF i förbundsmedlemmarnas ställe fullföljer de skyldigheter som åvilar
kommunerna enligt denna lag. Protokollsutdrag bifogas.
En förutsättning för att SÄRF ska kunna ta över hela ansvaret för LBE är att förändringarna
skrivs in i SÄRF:s förbundsordning och fastställs av respektive Kommunfullmäktige.
Förändringen innebär en mindre justering i texten i § 3.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Reviderad förbundsordning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund fastställs enligt förslag.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Svante Stomberg
Kommunchef

Kc3

BESLUTSFÖRSLAG

Utbildnings- och övningsplan Kommunal krisberedskap
Kommunens ansvar att ge förtroendevalda och anställd personal den utbildning och övning de behöver
för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid regleras i 2 kap 8 §, lagen
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
Vidare framgår uppgiften av överenskommelsen om kommunernas krisberedskap som slutits mellan
Sveriges Kommuner och Landsting och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Denna plan utgör ett stöd för Borås Stads utbildnings- och övningsverksamhet 2014-2015 och gäller
för kommunens förvaltningar och helägda bolag.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Fastställa utbildnings- och övningsplanen för kommunal krisberedskap 2014-2015

2014-05-22
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-06-02
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2011/KS0550 016
Handläggare: Anna Granlund, tfn 033-17 29 15
Datum/avdelningschef: 20140519/Svante Stomberg

Programområde: 1
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Utbildnings- och
övningsplan 2014-2015
– Kommunal krisberedskap

ARBETSFÖRSLAG

Antagen av Kommunstyrelsen den xx månad 201x, § xxx
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Sammanfattning
Utbildning och övning är nödvändigt för att vidmakthålla och utveckla förmågan
att hantera kriser. Kontinuitet och regelbundenhet är vitalt för
krishanteringsförmågan, och därmed också för utbildning och övning.
Kommuner har ansvar för att ge förtroendevalda och anställd personal den
utbildning och övning som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid
extraordinära händelser i fredstid.
Kommuner har ett geografiskt områdesansvar och bedriver samhällsviktig
verksamhet. Rimliga krav på den egna förmågan är att snabbt kunna reagera, göra
en korrekt värdering av läget och att påkalla eller vidta lämpliga åtgärder. Detta
ska genomsyra utbildning så väl som övning.
Denna plan innehåller en redovisning av vilka övningar som respektive nämnd
och bolag ska genomföra under åren 2014 och 2015.

3

ARBETSFÖRSLAG

Krav på utbildning och övning
I den dagliga verksamheten finns en nära relation mellan medborgarna och kommunen.
Vid extraordinära händelser har kommuner ett geografiskt områdesansvar. Borås Stad
bedriver samhällsviktig verksamhet, och en kris eller allvarlig samhällsstörning får
konsekvenser på lokal nivå. Kommunen behöver ha förmåga att motstå allvarliga
störningar samt att kunna agera vid kriser eller störningar.
Kommunen har ansvar att ge förtroendevalda och personal den utbildning och övning de
behöver för att kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid.
Regelbunden utbildning och övning av krisledningsorganisationen är nödvändig för att
vidmakthålla och utveckla förmågan; både för organisationen som helhet och de enskilda
befattningshavarna. Syftet är också att utveckla samverkan med andra berörda.
Borås Stad ska:
• genomföra och utvärdera övningar minst vartannat år under mandatperioden.
• öva eller utbilda krisledningsnämnden minst två gånger per mandatperiod.
• varje år delta i en övning eller utbildning i samverkan med andra aktörer i Borås,
eller mellan kommuner.
• ha minst en övning eller utbildning per år för områdena krisinformation,
lägesuppföljning, kommunalteknisk försörjning, posom (krisstöd) och FRG.
• delta i samverkansövningar där scenariot är viktigt för kommunen.
Kontinuitet och regelbundenhet är vitala faktorer. Borås Stads utbildnings- och
övningsprocess, och därmed krisberedskapsförmågan, kan illustreras på följande sätt:
Samverkan
Ledningsspel
Uppstart
Grunder

Vidmakthålla, utveckla och stärka samlad krishanteringsförmåga

Genom regelbunden utbildning och övning utvecklas vår krisberedskapsförmåga.

Följande sidor beskriver Borås Stads plan för övning och utbildning. Detaljplanering
sker årligen med utgångspunkt i analyser och omvärldsexempel. Säkerhetssamordnaren
från SÄRF utgör stöd vid planering och genomförande av aktiviteterna.
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Krisberedskapsförmåga
En kommuns krisberedskapsförmåga består av krishanteringsförmåga respektive
förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar.
Med förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar avses att motstå
allvarlig störning så att samhället fortfarande kan fungera och säkerställa en
grundläggande service, trygghet och omvårdnad.
Med krishanteringsförmåga avses att vid allvarliga störningar leda den egna
verksamheten, fatta beslut, sprida snabb, korrekt och tillförlitlig information och
kunna samverka med andra aktörer. Vidare att snarast hantera eller medverka i
hanteringen av konsekvenserna och söka avhjälpa, skydda och lindra effekterna.
Krav på krishanteringsförmåga
Kravet på krishanteringsförmåga varierar från aktör till aktör. De högsta kraven
ställs på geografiskt områdesansvariga organ samt på myndigheter och andra som
bedriver samhällsviktig verksamhet. Borås Stad har både ett lokalt geografiskt
områdesansvar och bedriver samhällsviktig verksamhet.
Företag och andra organ som ansvarar för och bedriver samhällsviktig verksamhet
måste också kunna hantera kriser. Rimliga krav är att snabbt kunna reagera,
värdera läget och påkalla eller vidta lämpliga åtgärder.

Uppföljning av utbildning och övning
Utbildningar och övningar ska följas upp för att se om de sker och utvecklas på
önskvärt sätt. Övningarna ska utvärderas avseende styrkor och svagheter i
kommunens krisberedskap och förmåga att samverka. Även utbildningar bör
utvärderas. På intranätet finns stöd för planering, utvärdering och åtgärdsplan.
Varje förvaltning och bolag ska ha en kontaktperson för utbildning och övning.
Samtliga planerade och genomförda utbildningar och övningar ska meddelas
säkerhetssamordnaren från SÄRF för sammanställning. En delavstämning sker vid
halvårsskiftet, och en total sammanställning innan utgången av januari. Resultatet
delges kontaktpersonerna samt Säkerhetsrådet.
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Exempel på former för övning och utbildning
Utbildning
 Grundutbildning – kommunal krisberedskap
 Stabsmetodik
 Temautbildning, t.ex. erfarenheter från praktisk krishantering
 Upplysningscentralsutbildning, för personal i upplysningscentralen
 WIS-utbildning, för lägesuppföljare
 Funktionsutbildning, för särskilda uppgifter i en stab
Larmövning
En larmövning prövar organisationen genom att larma in dem som berörs och få dessa
personer att infinna sig på angiven plats efter viss tid. Detta är en viktig förmåga för att
tidigt kunna börja arbeta vid en händelse. Larmövning och startövning kan kombineras.
Startövning
En startövning övar förmågan att snabbt komma igång med arbetet vid en händelse.
Exempel på moment är att ställa i ordning ledningsplatsen, koppla in datorer, telefoner
och annan teknisk utrustning, kontrollera checklistor, instruktioner och hjälpmedel.
Startövning och larmövning kan kombineras.
Ledningsspel - Stabs-/beredningsövning
En sådan övning ökar förmågan att med berednings-, stabs- och informationsrutiner
skapa en gemensam lägesuppfattning och föreslå beslut. Övningen genomförs utifrån ett
scenario med inspel. Dialog med andra aktörer kan ske genom motspelsorganisation.
Ledningsspel - Ledningsövning
Kombineras en stabs-/beredningsövning med larm- eller startövning blir det en
ledningsövning. Tonvikten läggs på roller, organisation, arbetssätt och prioriteringar.
Seminarieövning
Vid en seminarieövning leder en övningsledare diskussionen kring en viss frågeställning
eller ett scenario. Åtgärder och agerande diskuteras utifrån inspel.
Samverkansövning
Övar främst samordning genom samverkan. Den kan genomföras som seminarieövning
eller mer praktiskt; mellan ett flertal aktörer eller i mindre format. I denna form övar
myndigheter och andra aktörer tillsammans, som på olika nivåer berörs av en kris.
Funktionsvis övning
Kan genomföras av enskilda funktioner; upplysningscentral, informationsorganisation,
WIS, tekniska system etc. Nämnden kan även genomföra beslutsövning med de
överväganden och beslutssituationer de kan ställas inför.
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Utbildnings- och övningsplan 2014-2015
Under åren 2014-2015 ska följande aktiviteter genomföras.
Målgrupp
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Borås Energi och Miljö AB, Borås
Elnät AB, BoråsBorås TME och
bostadsbolagen
Kommunikatörer i bolag och
förvaltningar
Borås Energi och Miljö AB
Kontaktpersoner
erfarenhetsåterföring
Central krisledning, lägesuppföljning

Aktivitet
Effekt
Grundutbildning
Grundförståelse för kommunens uppgifter och riskbild
kommunal krisberedskap
Grundutbildning
Grundförståelse för kommunens uppgifter och riskbild
kommunal krisberedskap

Tid
Ansvarig
2014 H Säkerhetssamordnaren

Kriskommunikation,
funktionsutbildning
Seminarieövning
Temaföreläsning om
praktisk krishantering
Funktionsövning

2014 H Kommunikationschef

Central krisledning, lägesuppföljning Kvartalsvis
sambandsövning
Samtliga förvaltningar och bolag
Funktionsutbildning:
stabsutbildning
Stadsdelsförvaltning Norr
Larm- och startövning
Stadsdelsförvaltning Väster
Larm- och startövning
Stadsdelsförvaltning Öster
Larm- och startövning
Utbildningsförvaltningen
Larm- och startövning
Central krisledning,
Kriskommunikation
kriskommunikation
Arbetslivsförvaltningen
Seminarieövning
Borås Djurpark AB
Seminarieövning
Borås Kommuns Parkerings AB
Seminarieövning

Grundläggande förståelse för kriskommunikation med
utgångspunkt i kommunikationshandboken
Pröva plan för extraordinära händelser och roller
Lyssna till erfarenheter från praktisk krishantering i
syfte att stärka den egna förmågan
Säkerställa förmåga att hantera tekniskt besluts- och
ledningsstöd
Säkerställa förmåga att kommunicera via Rakel

2014

Säkerhetssamordnaren

2014 H Vd
2014 H Säkerhetssamordnare
2014

Säkerhetssamordnaren

2014

Säkerställa grundläggande kunskaper om stabsarbete

2014

Länsstyrelsen och
Kommunsekreteraren
Säkerhetssamordnaren

Säkerställa larmning och uppstart av krisledningsorg.
Säkerställa larmning och uppstart av krisledningsorg.
Säkerställa larmning och uppstart av krisledningsorg.
Säkerställa larmning och uppstart av krisledningsorg.
Uppföljning från kriskommunikationsövning 2013 och
seminarieövning
Pröva plan för extraordinära händelser och roller
Pröva plan för extraordinära händelser och roller
Pröva plan för extraordinära händelser och roller

2014
2014
2014
2014
2014 H

Förvaltningschef
Förvaltningschef
Förvaltningschef
Förvaltningschef
Kommunikationschef

2014
2014
2014

Förvaltningschef
Vd
Vd

ARBETSFÖRSLAG

FRG Borås och Stadsdelsförvaltning Samverkansövning
Väster

Öka verksamhetens och kommunens förmåga att
motstå och hantera samhällsstörningar.

Fritids- och folkhälsoförvaltningen
Kulturförvaltningen
Lokalförsörjningsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Sociala omsorgsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Beredskapsfunktioner inom
kommunalteknisk försörjning
(Vatten, avlopp, fjärrvärme,
hushållsavfallshantering, kommunal
väg- och gatuhållning, el)
Servicekontoret

Seminarieövning
Seminarieövning
Seminarieövning
Seminarieövning
Seminarieövning
Seminarieövning
Funktionsutbildning,
eller -övning

Pröva plan för extraordinära händelser och roller
Pröva plan för extraordinära händelser och roller
Pröva plan för extraordinära händelser och roller
Pröva plan för extraordinära händelser och roller
Pröva plan för extraordinära händelser och roller
Pröva plan för extraordinära händelser och roller
Behovsstyrd praktisk/teoretisk utbildning/övning
utifrån behov i syfte att vidmakthålla funktionernas
förmåga

Grundutbildning
kommunal krisberedskap
Observatör LOTSövning
Grund- och
rollutbildning
Funktionsutbildning

Grundförståelse för kommunens uppgifter och riskbild

2014

2014 V Säkerhetssamordnaren

Ledningsövning

Ta del av erfarenheter från standardiserad utbildningsoch agerandeplan för funktioner i krisledningsstab
Grundläggande förståelse för riskbild samt kommunens
och nämndens uppgifter
Kunskap om samverkande organisationer, roll och
resurser etc.
Praktiskövning för att säkerställa arbete i krisledningen

Ledningsövning

Praktiskövning för att säkerställa arbete i krisledningen

2015

Praktiskövning för att säkerställa arbete i krisledningen
Säkerställa förmåga att hantera tekniskt besluts- och
ledningsstöd

2015
2015

Central krisledning, ledningsstöd
Krisledningsnämnden
Kommunägda bolag och
förvaltningar
Stadsdelsförvaltning Väster
Stadsdelsförvaltning Öster

Utbildningsförvaltningen
Ledningsövning
Central krisledning, lägesuppföljning Funktionsövning

8

2014

Förvaltningschef,
säkerhetssamordnaren,
FRG-ansvarig
2014
Förvaltningschef
2014
Förvaltningschef
2014 H Förvaltningschef
2014 H Förvaltningschef
2014
Förvaltningschef
2014 H Förvaltningschef
2014
Borås Energi och Miljö
AB, Borås Elnät AB,
Tekniska förvaltningen
och Servicekontoret
Förvaltningschef

2015 V Kommunchef
2015

Säkerhetssamordnaren

2015

Förvaltningschef och
säkerhetssamordnaren
Förvaltningschef och
säkerhetssamordnaren
Utbildningsförvaltn.
Säkerhetssamordnaren

ARBETSFÖRSLAG

Central krisledning, lägesuppföljning Kvartalsvis
sambandsövning
Central krisledning
Larm-/startövning
Arbetslivsförvaltningen
Larm-/startövning
Borås Djurpark AB
Larm-/startövning
Borås Kommuns Parkerings AB
Larm-/startövning
Fritids- och folkhälsoförvaltningen Larm-/startövning

Säkerställa förmåga att kommunicera via Rakel

Lokalförsörjningsförvaltningen
Sociala omsorgsförvaltningen

Larm-/startövning
Larm-/startövning

Säkerställa larmning och uppstart av krisledningsorg.
Säkerställa larmning och uppstart av krisledningsorg.

Central krisledning
Samverkansövning
FRG Borås och Stadsdelsförvaltning Samverkansövning
Norr

Stärka förmågan att samverka
Stärka förmågan att samverka utifrån befintliga roller

Kommunala bostadsbolag
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Servicekontoret
Kommunikatörer i bolag och
förvaltningar
Beredskapsfunktioner inom
kommunalteknisk försörjning
(Vatten, avlopp, fjärrvärme,
hushållsavfallshantering, kommunal
väg- och gatuhållning, el)
POSOM Borås
Tekniska förvaltningen

Pröva plan för extraordinära händelser och roller
Pröva plan för extraordinära händelser och roller
Pröva plan för extraordinära händelser och roller
Övning

Seminarieövning
Seminarieövning
Seminarieövning
Kriskommunikationsövning
Funktionsövning eller
-utbildning

Funktionsövning
Larm-/startövning

Säkerställa larmning och uppstart av krisledningsorg.
Säkerställa larmning och uppstart av krisledningsorg.
Säkerställa larmning och uppstart av krisledningsorg.
Säkerställa larmning och uppstart av krisledningsorg.
Säkerställa larmning och uppstart av krisledningsorg.

Behovsstyrd praktisk/teoretisk utbildning/övning
utifrån behov i syfte att vidmakthålla funktionernas
förmåga

Säkerställa larmning och uppstart av krisledningsorg.
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2015

Länsstyrelsen och
Säkerhetssamordnaren
2015 V Kommunchef
2015
Förvaltningschef
2015
Vd
2015
Vd
2015
Fritids- och
folkhälsoförvaltningen
2015
Lokalförsörjningsförv.
2015
Sociala
omsorgsförvaltningen
2015 H Säkerhetssamordnaren
2015
Förvaltningschef,
säkerhetssamordnaren,
FRG-ansvarig
2015
Vd
2015
Samhällsbyggnadsförv
2015
Servicekontoret
2015
Kommunikationschef
2015

Borås Energi och Miljö
AB, Borås Elnät AB,
Tekniska förvaltningen
och Servicekontoret

2015
2015

Posom-samordnaren
Förvaltningschef

ARBETSFÖRSLAG

Samtliga kommunägda bolag och
Grundutbildning
Grundförståelse för kommunens uppgifter och riskbild 2015
förvaltningar (vid behov, för nyanst) kommunal krisberedskap

H Säkerhetssamordnaren

Kulturförvaltningen

Larm-/startövning

Säkerställa larmning och uppstart av krisledningsorg.

2015

Förvaltningschefen

Miljöförvaltningen
Borås Energi och Miljö AB

Larm-/startövning
Larm-/startövning

Säkerställa larmning och uppstart av krisledningsorg.
Säkerställa larmning och uppstart av krisledningsorg.

2015
2015

Förvaltningschefen
Vd

Kostnader för aktiviteterna behandlas i årlig verksamhetsplan för kommunens samlade krisberedskapsarbeten och tas fram utifrån gällande
ramar. Förvaltningschef respektive vd svarar för att genomföra aktiviteterna i denna plan.
Utbildning och övning som sker genom samverkan i Sjuhärad inkluderas inte i denna plan. T.ex. gemensam UC-övning.
Större personalomsättning och andra ändrade förutsättningar kan påkalla förändringar i utbildnings- och övningsplanen.
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Genomgång av verksamheten inom äldreomsorgen
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Anta den föreslagna projektorganisationen.

2014-06-10
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

x Ja

Nej

Kommentar: CSG i juni

Diarienummer: 2014/KS0411 730
Programområde: 3
Handläggare: Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65
Datum/avdelningschef: 2014-06-10/Svante Stomberg

Sida
1(2)
2014-06-16

Dnr
2014/KS0411 730

Stadskansliet
Ingegerd Eriksson

Genomgång av verksamheten inom äldreomsorgen
Stadsrevisionen har granskat styrning, ledning och uppföljning av
äldreomsorgsverksamheten för att bedöma om verksamheten sköts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. En övergripande
slutsats från revisionen är att verksamheten inte är likvärdig i kommunen, det finns
skillnader i kvalitet och effektivitet.
Heltidsreformen som också innefattar att delade turer tas bort, har visat att det
behövs mera kunskap, erfarenhet, delaktighet och tid.
En genomgång av äldreomsorgen kommer därför att genomföras. Genomgången
löper parallellt med pågående arbete i verksamheterna.
Målet är att varje individ ska känna sig trygg att åldras i Borås. Verksamheten ska
präglas av värdighet och flexibilitet, det ska vara kvalitet i varje möte med den äldre.
Arbetet innehåller fyra delprojekt;
•

Chefens uppdrag - hur ger vi förutsättningar för chefskapet?

•

Hälsosam organisation- hur skapar vi goda arbetsplatser och är en god
arbetsgivare?

•

Kvalitet för brukaren- hur ska vi bidra till att den äldre känner sig trygg i sin
vardag?

•

Styr och ledning- hur säkrar vi att vi med tilldelade resurser gör rätt saker på
rätt sätt och på rätt plats?

Inom varje delprojekt kommer 4 -5 prioriterade områden att tas fram. Arbetsgrupper
och referensgrupper kommer att knytas till delprojekten. Exempel på referensgrupper
i delprojekten är brukare, anhöriga, medarbetare, chefer och fackliga organisationer.
Delprojekten kommer att startas under augusti månad.
En handlingsplan kommer att tas fram för genomförandet innehållande
konkretiseringar av de prioriterade områdena inom varje delprojekt.

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

2

I den politiska styrgruppen ingår en förtroendevald från varje stadsdelsnämnd samt
två från Kommunstyrelsen. Ersättare ska utses i stadsdelsnämnderna. Den politiska
styrgruppen kommer att styra arbetet av genomgång av verksamheten inom
äldreomsorgen. Den politiska styrgruppen ska kontinuerligt informeras om aktiviteter,
tidsplan och kommunikationsplan.
Projektets ledningsgrupp fattar de löpande beslut som behövs för projektets
genomförande.
Arbetet kommer att starta omgående och pågå till den 1 juni 2015. Genomgång av
verksamheten inom äldreomsorgen ska resultera i en handlingsplan innehållande
aktivitets- och tidsplan för det fortsatta arbetet samt hur arbetet ska följas upp.
Denna handlingsplan beslutas enligt gällande delegation av Stadsdelsnämnden Öster.
Kommunchefen Svante Stomberg kommer att leda detta arbete. Under
kommunchefen kommer Ingegerd Eriksson att vara projektledare och ansvara för
genomförandet av ovanstående arbete.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Anta den föreslagna projektorganisationen

KOMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Kommunalråd
Svante Stomberg
Kommunchef

PF 1
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Tillsättning av tjänst som förvaltningschef till
Stadsförvaltningen Väster
34 personer har sökt tjänsten. Tre rekryteringsgrupper (grupp 1: presidie + personalchef, grupp 2:
representanter från ledningsgruppen, grupp 3: facken) har mött fyra sökande. Av dessa har en gått
vidare till en andra intervju där man mött kommunchefen och programansvariga kommunalråd.
Efter en samlad bedömning föreslås att Monica Svensson erbjuds tjänsten som stadsdelschef Väster.
Monica är idag socialchef i Gislaveds kommun.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Monica Svensson anställs som förvaltningschef på Stadsdelsförvaltningen Väster.

2014-06-04
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

X Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0430 023
Handläggare: Per Olsson, tfn 033-35 77 12
Datum/avdelningschef: 2014-06-03/Per Olsson

Programområde: 1

PF 2
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Tillsättning av tjänst som förvaltningschef till
Lokalförsörjningsförvaltningen
10 personer har sökt tjänsten. Tre rekryteringsgrupper intervjuade tre av de sökande. En person gick
vidare till en andra intervju där han träffade kommunchefen och programansvariga kommunalråd.
Efter en samlad bedömning föreslås att Rune Henriksson erbjuds tjänsten som förvaltningschef till
Lokalförsörjningsförvaltningen i Borås Stad. Rune är idag avdelningschef på
Lokalförsörjningsförvaltningen.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Rune Henriksson anställs som förvaltningschef på Lokalförsörjningsförvaltningen.

2014-06-04
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

X Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0358 023
Handläggare: Per Olsson, tfn 033-35 77 12
Datum/avdelningschef: 2014-06-03/Per Olsson

Programområde: 1

I1
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Avtal med Borås Basket om Euro Challenge 2014
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen träffar avtal med Borås Basket om marknadsföringssamarbete i Euro Challenge 2014/2015
enligt bifogat kontraktsförslag.

2014-06-04
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-06-04
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0750 105
Handläggare: Marie Ingvarsson, tfn 7118
Datum/avdelningschef: 2014-06-02/MI

Programområde: 1

Avtal om marknadsföringssamarbete
i Euro Challenge 2014/2015
Detta avtal har träffats mellan Borås Basket, nedan kallad klubben, och Borås Stad Kommunstyrelsen, nedan kallad kommunen, i gemensamt syfte att marknadsföra Borås.
1. Avtalet avser klubbens spel i Euro Challenge 2014-2015.
2. Euro Challenge avgörs i först ett gruppspel med fyra lag. De två bästa i varje grupp går vidare
till ett nytt gruppspel med fyra lag i varje grupp, där de två bästa går vidare till en kvartsfinal
där lagen möts parvis. Segrarna går vidare till ”final four”, som spelas med semifinaler samt
final och match om tredje pris. Detta kontrakt omfattar de båda gruppspelen.
3. Klubbens lag spelar i matcher enligt p 2 i en matchtröja där ordet Borås har en dominerande
plats på framsidan – storlek och utformning efter överenskommelse mellan parterna.
4. Kommunen betalar till klubben 225 000 kr. Denna summa är klubben garanterad för sitt
deltagande i Euro Challenge. Om klubben avancerar till det andra gruppspelet inkluderar
summan även detta. Pengarna betalas mot faktura från klubben med hälften tidigast en
månad före första matchen enligt p 2, hälften efter att det första gruppspelet avslutats.
5. Trycket på matchstället för matcher enligt p 2 betalas av kommunen mot faktura från
klubben.
6. Eventuell reklamskatt för Borås exponering betalas av kommunen.
7. Avtalet förutsätter att klubben tar avstånd från droger och dopning. Om klubben visar sig
brista i detta förfaller halva kontraktssumman till återbetalning. Kommunen har rätt att
avgöra om klubben brustit.
8. Parterna är överens att förhandla om fortsatt samarbete för det fall klubben avancerar till
kvartsfinal i Euro Challenge 2014/2015. Kommunen har då förtur att förhandla med klubben
om att vara fortsatt dräktsponsor.
9. Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.
Borås den

Jonas Larsson
Borås Basket

Ulf Olsson
Kommunstyrelsen

I2
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Avtal med IF Elfsborg om Europa League 2014
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen träffar avtal med IF Elfsborg om marknadsföringssamarbete i Europa League 2014/2015
enligt bifogat kontraktsförslag.

2014-06-04
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-06-04
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0750
Handläggare: Marie Ingvarsson, tfn 7118
Datum/avdelningschef: 2014-06-02/MI

Programområde: 1

Avtal om marknadsföringssamarbete
i Europa League 2014/2015
Detta avtal har träffats mellan IF Elfsborg, nedan kallad klubben, och Borås Stad Kommunstyrelsen, nedan kallad kommunen, i gemensamt syfte att marknadsföra Borås.
1. Avtalet avser klubbens spel i Europa League 2014/2015.
2. Europa League avgörs i först ett kval i tre omgångar följt av ett playoff, därefter gruppspel
och sedan en utslagsturnering med 32 lag. Detta avtal omfattar kvalet, där klubben går in i
andra omgången, och playoff.
3. Kommunen är ensam dräktsponsor i matcher enligt p 2, och laget spelar i en matchtröja där
ordet Borås helt dominerar framsidan – storlek och utformning efter överenskommelse
mellan parterna.
4. Kommunen får vid klubbens hemmamatcher enligt p 2 exponera ett budskap på led-skyltarna
vid planens långsida och ett budskap på storbildsskärmen.
5. Kommunen betalar till klubben en ökande summa för varje omgång som klubben spelar. För
klubbens första hemma-bortamöte betalar kommunen 125 000 kr, för det andra 150 000 kr,
och för playoff 175 000 kr. Avtalet omfattar därmed 450 000 kr, om klubben når playoff.
Pengarna betalas mot faktura från klubben efter respektive hemmamatch.
6. Trycket på matchstället för matcher enligt p 2 betalas av kommunen mot faktura från
klubben.
7. Eventuell reklamskatt för Borås exponering betalas av kommunen.
8. Vid hemmamatcher enligt p 2 upplåter kommunen Borås Arena till klubben utan att debitera
hyra. För eventuella arbeten för att anpassa arenan till matcherna i Europa League debiterar
kommunen självkostnaden.
9. Avtalet förutsätter att klubben tar avstånd från droger och dopning. Om klubben visar sig
brista i detta sker inte framtida utbetalningar enligt p 5. Kommunen har rätt att avgöra om
klubben brustit.
10. Parterna är överens att förhandla om fortsatt samarbete för det fall klubben avancerar till
vidare spel i Europa League 2014/2015. Kommunen har då förtur att förhandla med klubben
om att vara fortsatt ensam dräktsponsor.
11. Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.
Borås den

Sten Strinäs
IF Elfsborg

Ulf Olsson
Kommunstyrelsen

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

KU 2
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Uppföljning av brukarundersökningar 2013
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Nämnderna uppmanas att:
-

vidta åtgärder för att öka svarsfrekvensen

-
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Uppföljning av brukarundersökningar 2013
Brukarundersökningar har genomförts inom vård- och omsorgsboende, hemtjänst, bibliotek samt
gator och vägar.
Jämfört med tidigare års brukarundersökningar har en del förändringar skett.
NKI- värdet används inte längre, med undantag av gator och vägar. Både Sveriges Kommuner
och Landsting, SKL och Socialstyrelsen har tagit bort NKI-värdet i sina enkäter och fokuserar i
stället på enskilda frågor och områden för att få kunskap om brukarnas uppfattning. Motivet är
att det inte är möjligt att styra en verksamhet med hjälp av ett NKI- värde, eftersom det inte visar
vilken del av verksamheten brukarna är mer eller mindre nöjda med. Ytterligare ett skäl till att
inte använda NKI- värde är att få möjlighet till nationella jämförelser inom enskilda frågor eller
områden. Borås Stads enkäter har därmed anpassats till dessa förutsättningar.
Inom vård- och omsorgsboende och hemtjänst har Socialstyrelsen för första gången genomfört
totalundersökningar, vilket innebär att Borås Stad inte gör några egna undersökningar. Borås Stad
har tidigare skickat enkäter till de boende på somatiska avdelningar och till anhöriga till dem som
bor på demensavdelningar. Socialstyrelsen skickar enkäter till alla på boendet och förutsätter att
den som inte kan svara själv får hjälp av någon anhörig eller annan person. Resultatet redovisades
av Socialstyrelsen i december 2013.
Biblioteksenkäten har omarbetats och alla resultat är därmed inte jämförbara med de föregående
åren.
Alla enkäter, utom Gator och vägar, har kunnat besvaras på finska. Enkäterna inom
äldreomsorgen har även kunnat besvaras på engelska och arabiska.
Från och med 2013 genomförs brukarundersökningar vid olika tillfällen under året.
Socialstyrelsen genomför enkäter under våren varje år och resultatet levereras sent under hösten.
Förvaltningarna har uttryckt önskemål om att kunna genomföra övriga enkäter när det bedöms
vara bäst utifrån nyttan för verksamheterna. Det är även en fördel att sprida genomförande,
resultatredovisning och analys över året. Nämnderna behöver då inte arbeta med alla resultat
samtidigt utan kan fokusera på en eller några verksamheter i taget.
Resultaten för Borås Stad som helhet presenteras på Borås Stads webbplats
Resultat Bibliotek - Borås
Resultat Äldreomsorg - Borås
Resultat Gator och parker - Borås
En del av resultaten från vård- och omsorgsboende presenteras i jämförelsetjänsten.
Jämför service i Borås Stad - Borås
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Nämndernas rapporter
Nämnderna har lämnat rapport till Kommunstyrelsen med uppföljning och analys av resultaten,
samt åtgärder för att förbättra. (Bilaga per verksamhet)
Nämndernas rapporter omfattar:
- Uppföljning av föregående års förbättringsåtgärder
- Svarsfrekvens
- Styrkor
- Förbättringsområden
- Åtgärder
Resultat bibliotek
Biblioteken har ökat antalet svar i jämförelse med föregående undersökning.
Besökarna är generellt sett mycket nöjda med bibliotekens utbud och verksamhet.
Ett förbättringsområde är information och marknadsföring av bibliotekens digitala tjänster.
Resultat hemtjänst
Svarsfrekvensen för Borås Stad som helhet uppgår till 60-80 %. Generellt sett har hemtjänsten en
högre svarsfrekvens än vård- och omsorgsboendena. Fyra hemtjänstområden; Norrmalm,
Fristad, Kristineberg och Trandared har en svarsfrekvens på 80-100 %, vilket får anses som
mycket bra i relation till svarsfrekvensen för riket som är 70 %. Övriga hemtjänstområden har en
svarsfrekvens på 60-80 %
Brukarnas uppfattning om bemötande, trygghet och förtroende är områden som får höga betyg i
alla tre stadsdelarna.
Några förbättringsområden är kännedom om vart man vänder sig med synpunkter och klagomål,
upplevelsen av ensamhet samt möjlighet att välja utförare.
Resultat vård- och omsorgsboende
Svarsfrekvensen för Borås Stad som helhet uppgår till 60-80 %, men det är stora variationer
mellan de olika boendena. Två boenden i Stadsdel Öster; Söderkullagatan 64-66 samt
Sörmarksgatan 201-205 har en svarsfrekvens på 80-100 % och åtta boenden har svarsfrekvens
60-80% vilket är mycket bra i relation till riket där svarsfrekvensen uppgår till 57 %. Tio boenden
har endast 40-60 % svarsfrekvens.
Brukarnas uppfattning om bemötande, trygghet och förtroende är områden som får höga betyg i
inom vård- och omsorgsboende. Även frågan om ”kontakt med personalen” får högt betyg.
Några förbättringsområden är kännedom om vart man vänder sig med synpunkter och klagomål,
information samt åtgärder för att minska upplevelsen av ensamhet.
Resultat gator och vägar
53 % av dem som fick enkäten har besvarat den.
När det gäller snöröjningen visar årets (2013) undersökning att invånarna blivit mer nöjda.
Det område som de svarande är mest nöjda med inom Gator & vägar är gatubelysningen.
Det sämsta NKI-värdet fick frågor om framkomligheten i trafiken.
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Kommunstyrelsen har tagit del av nämndernas redovisningar av resultatet samt genomförda,
pågående och planerade åtgärder och konstaterar att de pågår mycket bra förbättringsarbete inom
verksamheterna.
Dock behöver nämnderna vidta åtgärder för att öka svarsfrekvensen, framför allt inom vård- och
omsorgsboende, för att på så sätt få ett ännu bättre underlag för att identifiera förbättringsområden.
Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att ta del av varandras redovisningar och arbetssätt för
att lära av varandra och hitta områden där det är lämpligt att samverka för att för att öka
likvärdigheten för brukarna.
Kommunstyrelsen betonar även vikten av att arbeta systematiskt med återkoppling av resultat
samt dialog med brukarna i det fortsatta förbättringsarbetet.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Nämnderna uppmanas att:
-

vidta åtgärder för att öka svarsfrekvensen

-

ta del av varandras redovisningar och arbetssätt för att lära av varandra och hitta områden där det är
lämpligt att samverka för att för att öka likvärdigheten för brukarna.

-

arbeta systematiskt med återkoppling av resultat samt dialog med brukarna i det fortsatta
förbättringsarbetet.

Ulf Olsson
Kommunalråd (S)
Ingegerd Eriksson
Enhetschef

Brukarundersökningar 2013- Analys och åtgärder
Nämndens rapport ska vara Kommunstyrelsen tillhanda senast den 31/3 2014

Nämnd

Verksamhet- en redovisning per verksamhet upprättas

Uppföljning av föregående års förbättringsåtgärder (2011-2012)
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Antal svar
263

Svarsfrekvens
53 %
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Styrkor- redovisas för verksamheten totalt
&
Gator och vägar
Standarden (jämnhet, gropar och spår) på kommunens gator i sin helhet

NKI
46

Skräp och ogräs på våra gator och torg

54

Skötseln av snöröjningen

51
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Förbättringsområden- redovisas för verksamheten totalt
&
Gator och vägar
Framkomligheten i trafiken i Borås
Belysning på gator och vägar

NKI
48
64

Gång- och cykelvägar

54
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Åtgärder- redovisas för verksamheten totalt
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Brukarundersökningar 2013- Analys och åtgärder bibliotek

Kulturnämnden
Verksamhet- en redovisning per verksamhet upprättas
Borås Stadsbibliotek
Uppföljning av föregående års förbättringsåtgärder (2011-2012)
Har beslutade åtgärder genomförts?
Ja
Kommentera eventuella avvikelser och orsak till dessa
Analysera hur åtgärderna kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011-2012
Brukarundersökningen 2011 genomfördes då Stadsbiblioteket befann sig i tillfälliga lokaler under
tiden då Kulturhuset renoverades.. Återflytten till funktionella, tillgängliga lokaler med ökade
öppettider och tillgång till Stadsbibliotekets hela mediebestånd är det som mest påverkat
resultatet i jämförelse med den senaste brukarundersökningen.

Svarsfrekvens- redovisas per enhet samt verksamheten totalt
Redovisa antal svar och svarsfrekvens i tabellform
Antal svar 2013 var 506 att jämföra med 2011 då 153 personer svarade på
brukarundersökningen.
Redovisa svarsfrekvens där det finns märkbara skillnader mellan pojkar- flickor/
kvinnor- män
Fler kvinnor än män ha svarat på enkäten. Vi vet genom vår egen statistik att fler kvinnor än
män är låntagare på biblioteket men vi ser också att män i lika hög utsträckning som kvinnor
besöker biblioteket och utnyttjar olika tjänster och service som erbjuds. Slutsatsen är att enkäten
i huvudsak besvarats av brukare som är låntagare. Detta märks också tydligt i resultatet där
åsikterna om bibliotekets verksamhet utöver utlåning av böcker är få.
Analysera vad som kan ha påverkat svarsfrekvensen i jämförelse med 2011- 2012
Den låga svarsfrekvensen 2011 berodde i huvudsak på Stadsbibliotekets dåvarande placering.

Styrkor- redovisas för verksamheten totalt
Redovisa resultat inom de styrkor som nämnden identifierat
Svaren visar att besökarna är mycket nöjda med Stadsbibliotekets öppettider, personalens
bemötande och kunskaper. Utbudet av böcker och tidningar är man också nöjda med
Redovisa resultat där det finns märkbara skillnader mellan pojkar- flickor/kvinnor- män
Analysera vad som kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011-2012
Även vid tidigare undersökningar har man varit nöjd med personalen på Stadsbiblioteket.
Sen senaste undersökningen har tillgången till medier ökat liksom öppettiderna.
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Förbättringsområden- redovisas för verksamheten totalt
Redovisa resultat inom de förbättringsområden som nämnden identifierat
Det framgår av enkätsvaren att många besökare inte känner till eller tar del av Stadsbibliotekets
programverksamhet, det digitala biblioteket eller annan biblioteksservice utöver informationsoch utlåningsverksamhet..
I enkätens kommentarer framkommer många enskilda önskemål vad gäller t.ex. möblering, tysta
ytor, bättre skyltning, medieurval men även när det gäller personalens bemötande.
Redovisa resultat där det finns märkbara skillnader mellan pojkar- flickor/kvinnor- män
Kan inte utläsa någon sådan.
Analysera vad som kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011- 2012
Ingen skillnad i jämförelse med 2011-2012

Åtgärder- redovisas för verksamheten totalt
Redovisa vilka åtgärder som pågår och planeras inom de identifierade
förbättringsområdena
En ny gemensam webbplats för biblioteken i Borås Stad lanseras våren 2014. Webbplatsen
integrerar den tidigare hemsidan med bibliotekskatalogen och är interaktiv. Den kommer att
informera om och inspirera till användandet av Borås biblioteks medieutbud, service och
verksamhet.
Stadsbiblioteket fortsätter med sitt förbättringsarbete under 2014 och tar naturligtvis hänsyn till
de önskemål som framkommit i enkäten när det gäller t.ex. möblering, skyltning, medieönskemål
och bemötande.

Stadsdelsnämnden Norr
Verksamhet- en redovisning per verksamhet upprättas
Bibliotek
Uppföljning av föregående års förbättringsåtgärder (2011-2012)
Har beslutade åtgärder genomförts?
Det beslutades inte om några särskilda åtgärder efter förra brukarundersökningen. I samband
med att föregående brukarundersökning genomfördes utökades ändå utbudet av filmer till att
omfatta mer än barnfilmer men det var inte en konsekvens av resultatet i brukarundersökningen
Kommentera eventuella avvikelser och orsak till dessa
Det beslutades inte om några särskilda åtgärder vid föregående brukarundersökning
Analysera hur åtgärderna kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011-2012
Resultatet av årets undersökning visar ett bättre resultat avseende utbudet av film.

Svarsfrekvens- redovisas per enhet samt verksamheten totalt
Redovisa antal svar
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Fristad bibliotek 98 svar, Sjöbo bibliotek 40 svar. Totalt för SDF Norr: 138 svar.
Redovisa svarsfrekvens där det finns märkbara skillnader mellan pojkar- flickor/
kvinnor- män
67 % av de svarande är kvinnor, vilket inte är något anmärkningsvärt i förhållande till vilka det är
som i huvudsak besöker biblioteken.
Analysera vad som kan ha påverkat svarsfrekvensen i jämförelse med 2011- 2012
Inga väsentliga skillnader på svarsantalet jämfört med förra undersökningen.
Styrkor- redovisas för verksamheten totalt
Redovisa resultat inom de styrkor som nämnden identifierat
Bibliotekens besökare är mycket nöjda med tillgänglighet, utbud av böcker och personalens
kompetens och bemötande.
Redovisa resultat där det finns märkbara skillnader mellan pojkar- flickor/kvinnor- män
Resultatet visar inga märkbara skillnader.
Analysera vad som kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011-2012
Resultatet visar inga större skillnader jämfört med föregående undersökning.
Förbättringsområden- redovisas för verksamheten totalt
Redovisa resultat inom de förbättringsområden som nämnden identifierat
Många har svarat vet ej/inte aktuellt på frågorna som rör programverksamhet, internet,
mötesplats och digitala tjänster, vilket gör resultatet svåranalyserat.
Redovisa resultat där det finns märkbara skillnader mellan pojkar- flickor/kvinnor- män
Resultatet visar inga märkbara skillnader.
Analysera vad som kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011- 2012
Det går inte att jämföra då flera frågor inte fanns med vid föregående undersökning.
Åtgärder- redovisas för verksamheten totalt
Redovisa vilka åtgärder som pågår och planeras inom de identifierade
förbättringsområdena
Trådlöst nätverk har installerats på båda biblioteken i Stadsdelsförvaltningen Norr. Fristad
bibliotek har på försök ökat öppethållandet med en timme. Ökad information till låntagarna om
digitala tjänster är planerad. En ny gemensam webbsida för Borås Stads samtliga bibliotek
öppnar i mars vilket underlättar informationen om digitala tjänster och annan verksamhet.
Denna kommer även att på ett mer överskådligt sätt kunna presentera möjligheten att svara på
undersökningen digitalt.
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Stadsdelsnämnden Väster
Verksamhet- en redovisning per verksamhet upprättas
Bibliotek
1. Uppföljning av föregående års förbättringsåtgärder (2011-2012)
Har beslutade åtgärder genomförts?
Alla beslutade åtgärder utifrån 2011 års brukarundersökningar är genomförda. Biblioteken har
utformat en gemensam blankett för inköpsförslag och skapat förutsättningar för att kunna ta
emot förslag om inköp på hemsidor. Informerar och har en dialog om tjänster och utbud.
Kommentera eventuella avvikelser och orsak till dessa
Analysera hur åtgärderna kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011
Nya tydligare rutiner runt inköpsförslag gör det enklare för brukarna att ge inköpsförslag.

2. Svarsfrekvens- redovisas per enhet samt verksamheten totalt
Redovisa antal svar och svarsfrekvens i tabellform
Tabell som bilaga
Redovisa svarsfrekvens där det finns märkbara skillnader mellan pojkar- flickor/
kvinnor- män
Fler kvinnor än män har svarat, 67 % kvinnor.
Analysera vad som kan ha påverkat svarsfrekvensen i jämförelse med 2011
Det är en kraftig ökning av antal svarande, en höjning med 85 %. Detta beror på att personalen
har arbetat aktivt med att öka svarsfrekvensen genom att ge brukarna information och
påminnelse på olika sätt.

3. Styrkor- redovisas för verksamheten totalt
Redovisa resultat inom de styrkor som nämnden identifierat
Alla bibliotek har mycket nöjda brukare och på alla frågorna. På några av frågorna gällande
bibliotekens utbud är det flera som inte har några åsikter vilket troligtvis beror på att inte
brukarna har tillräcklig kännedom om utbudet.
Redovisa resultat där det finns märkbara skillnader mellan pojkar- flickor/kvinnor- män
Enkätsvaren är inte uppdelade på ett sådant sätt att det går att analyser skillnader mellan män
och kvinnor.
Analysera vad som kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011
Att nöjdheten är så stor kan till viss del bero på att de nöjda brukarna lättare tar sig tid att svara.
Biblioteken har inte mycket inkomna klagomål och synpunkter på verksamheten
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4. Förbättringsområden- redovisas för verksamheten totalt
Redovisa resultat inom de förbättringsområden som nämnden identifierat
Borås Stads får inom kort en gemensam hemsida för biblioteken. Personalen på
stadsdelsförvaltningens bibliotek satsar särskilt på att informera om dessa tjänster och fortsatt
dialog om utbud.
Redovisa resultat där det finns märkbara skillnader mellan pojkar- flickor/kvinnor- män
Enkätsvaren är inte uppdelade på ett sådant sätt att det går att analyser skillnader mellan män
och kvinnor.
Analysera vad som kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011
Svårt att utläsa per enhet/område. Fortsatt utvecklingsarbete för hela staden

5. Åtgärder- redovisas för verksamheten totalt
Redovisa vilka åtgärder som pågår och planeras inom de identifierade
förbättringsområdena
Även om svarsfrekvensen har ökat stort kommer bibliotekspersonalen att satsa på att informera
brukarna om brukarundersökningen i syfte med att öka svarsfrekvensen ytterligare
Resultatet av brukarundersökningen kommer att presenteras för brukarna genom att på olika sätt
tydliggöra resultatet från enkäten på stadsdelens alla bibliotek. På vissa enheter också via sociala
medier.
Stadsdelsförvaltningens Väster bibliotek kommer särskilt att satsa på att informera om vilka
digitala tjänster som finns.

Stadsdelsnämnden Öster
Verksamhet- en redovisning per verksamhet upprättas
Bibliotek.
Uppföljning av föregående års förbättringsåtgärder (2011-2012)
Har beslutade åtgärder genomförts?
Att öka svarsfrekvensen: varje bibliotek har arbetat aktivt genom att informera om
brukarundersökningen och delat ut enkäter till besökare.
Sett över öppettider: gjort vissa förändringar.
Ökat brukarnas inflytande över inköp av media: inköpsförslag har i möjligaste mån beaktats.
Kommentera eventuella avvikelser och orsak till dessa
Analysera hur åtgärderna kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011-2012
Antal svar har ökat från 111 till 178
Fler nöjda brukare gällande öppettider och bibliotekens utbud av media.

2014-04-28

6
2013/KS0534

Svarsfrekvens- redovisas per enhet samt verksamheten totalt
Redovisa antal svar och svarsfrekvens i tabellform
Dalsjöfors bibliotek 76 svar, Hässlehus bibliotek 37 svar, Trandareds bibliotek 65 svar. Totalt för
stadsdelen 178 svar.
Redovisa svarsfrekvens där det finns märkbara skillnader mellan pojkar- flickor/
kvinnor- män
Antal som svarat på enkäten:
Man 35
Kvinna 128
Vill ej ange 15
Analysera vad som kan ha påverkat svarsfrekvensen i jämförelse med 2011- 2012
Aktivt arbete på biblioteken att informera om enkäten.

Styrkor- redovisas för verksamheten totalt
Redovisa resultat inom de styrkor som nämnden identifierat
Bibliotekets öppettider - mycket nöjd 71,8 %
Personalens bemötande – mycket nöjd 94,4 %
Personalens kompetens - mycket nöjd 90,6 %
Redovisa resultat där det finns märkbara skillnader mellan pojkar- flickor/kvinnor- män
Resultatet redovisar inte skillnader mellan män och kvinnor.
Analysera vad som kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011-2012
Fler frågor som tidigare inte varit med.

Förbättringsområden- redovisas för verksamheten totalt
Redovisa resultat inom de förbättringsområden som nämnden identifierat
Stor andel brukare har svarat vet ej på frågor gällande, hemsidor, trådlöst nätverk, bibliotekets
digitala tjänster, programverksamhet
Åtgärd, förbättra marknadsföringen gällande bibliotekets digitala tjänster, programverksamhet
och biblioteket som mötesplats.
Redovisa resultat där det finns märkbara skillnader mellan pojkar- flickor/kvinnor- män
Svarsfrekvensen, öka andelen män/pojkar som svarar på enkäten
Analysera vad som kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011- 2012
Högre svarsfrekvens.

Åtgärder- redovisas för verksamheten totalt
Redovisa vilka åtgärder som pågår och planeras inom de identifierade
förbättringsområdena
Förbättra marknadsföringen gällande bibliotekets digitala tjänster, programverksamhet och
biblioteket som mötesplats.
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Brukarundersökningar 2013- Analys och åtgärder vård- och
omsorgsboende
Nämnd
Stadsdelsnämnden Norr
Verksamhet- en redovisning per verksamhet upprättas
Vård- och omsorgsboende
Uppföljning av föregående års förbättringsåtgärder(2011-2012)
Har beslutade åtgärder genomförts?
Aktiviteter och aktuella genomförandeplaner var det som verksamheten skulle fokusera på
utifrån 2011 års resultat. Genomförandeplanerna har förbättrats och förstärks fortsättningsvis
efter införandet av de kvalitetsregister som verksamheten skall registrera i. Det är BPSD och
Senior alert som är prioriterade kvalitetsregister.
Kommentera eventuella avvikelser och orsak till dessa
Genomförandeplanerna arbetas det strukturellt med. Budgetanpassningarna under 2013 har
medfört att satsningar på aktiviteter inte har kunnat fortsätta. Några enheter har inte kunnat
genomföra anhörigträffar.
Analysera hur åtgärderna kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011
Delaktigheten är positiv i utifrån genomförandeplanerna där den enskilde brukaren och socialt
omsorgsansvarig skriver under på det arbetssätt som är överenskommet. Aktiviteter skall
bevakas särskilt i genomförandeplanen och det kommer bli tydligare när biståndshandläggning
genomförs på vård- och omsorgsboendena.

Svarsfrekvens- redovisas per enhet samt verksamheten totalt
Redovisa svarsfrekvens
Socialstyrelsen har i sin resultatredovisning av undersökningen valt att redovisa ungefärliga
siffror. Totalt för verksamheten i SDF Norr 40-60 %, Österlånggatan 60-80 %, Margaretagatan 5
40-60 %, Margaretagatan 9 60-80 %, Klintesväng 40-60 %, GA Kyrkvägen 6 60-80 %, Nya
Kyrkvägen 7 40-60 %.
Redovisa svarsfrekvens där det finns märkbara skillnader mellan kvinnor- män
Det finns några frågor som utmärker sig mellan könen. Brukar personalen meddela dig innan
om det blir förändringar i insatsen? där 38 % av männen inte anser att de får information och
22 % kvinnor. Vem har svarat på frågorna? så är det 68 % anhöriga som svarar för männen och
53 % kvinnor. Störst skillnad är det i frågan om det är trivsamt runt ditt äldreboende 23 % män
som inte tycker det och endast 4 % kvinnor som inte är nöjda med utomhusmiljön.
Analysera vad som kan ha påverkat svarsfrekvensen i jämförelse med 2011
Svarsfrekvensen på de särskilda boende med demensinriktningar är svårt att få den enskildes
egen mening och upplevelse.
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Styrkor- redovisas för verksamheten totalt
Redovisa resultat inom de styrkor som nämnden identifierat
Får bra bemötande av personal 93 %
Fick plats på önskat boende 92 %
Känner förtroende för personalen 91 %
Känner sig trygg på sitt äldreboende 89 %
Är sammantaget nöjd med äldreboendet 83 %
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Redovisa resultat där det finns märkbara skillnader mellan kvinnor- män
I dessa frågor är det ingen större skillnad mellan könen.
Analysera vad som kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011
Budgetanpassningarna har inte påverkat det goda bemötandet och förtroendet för personalen.

Förbättringsområden- redovisas för verksamheten totalt
Redovisa resultat inom de förbättringsområden som nämnden identifierat
Möjlighet att komma utomhus är bra 55 %
Påverka vilken tid man får hjälp 54 %
Personalen brukar informera om tillfälliga förändringar 49 %
Vart man vänder sig med synpunkter och klagomål 40 %
Besväras inte av ensamhet 28 % som INTE besväras.
Redovisa resultat där det finns märkbara skillnader mellan kvinnor- män
Informera om tillfälliga förändringar, här är det fler män än kvinnor som inte upplever att de får
information 38 % män och 22 % kvinnor.
Det finns en övergripande skillnad att kvinnorna är mer trygga, nöjda på äldreboendet än män.
Men det är tvärt om i det ordinära boendet, där är män mer trygga än kvinnorna.
Analysera vad som kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011
De anpassningar som gjorts under 2012-2013 har påverkat upplevelserna av den service som vi
har på våra äldreboenden.

Förbättringsområden- redovisas för verksamheten totalt
Redovisa vilka åtgärder som pågår eller planeras inom de identifierade
förbättringsområdena
Anhörigträffar eller brukarråd på de enheter som det är möjligt att genomföra.
Biståndsbedömning på vård- och omsorgsboenden kommer att startas upp under året. All
personal kommer få en information om de områden som det upplevs skillnader mellan könen.
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Nämnd
Stadsdelsförvaltningen Väster
Verksamhet- en redovisning per verksamhet upprättas
Vård och omsorgsboende
1. Uppföljning av föregående års förbättringsåtgärder (2011-2012)
Har beslutade åtgärder genomförts?
Alla åtgärder är gjorda
Kommentera eventuella avvikelser och orsak till dessa
Analysera hur åtgärderna kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011
I 2011 års resultat gällde ett av förbättringsområdena maten som distribueras till brukarna.
Kvalitetsförbättringsarbete har skett genom ökad dialog med brukarna. Kostorganisationen har
arbetat löpande med de synpunkter som framkommit inom varje enhet och gjort åtgärder bland
annat sett över menyerna. Sedan 2011 har Ekekullen och Fagersro börjat laga mat på de den
egna enheten, vilket inneburit att kvaliteten och hela matsituationen har förbättrats.
Informationen till brukarna angående förändringar i verksamheten har förbättrats.
Fortsatt arbete att förbättra rehabilitering och aktiviteter pågår.

2. Svarsfrekvens- redovisas per enhet samt verksamheten totalt
Redovisa antal svar och svarsfrekvens i tabellform
Tabell som bilaga
Redovisa svarsfrekvens där det finns märkbara skillnader mellan pojkar- flickor/
kvinnor- män
Enkätsvaren är inte uppdelade på ett sådant sätt att det går att analyser skillnader mellan män
och kvinnor.
Analysera vad som kan ha påverkat svarsfrekvensen i jämförelse med 2011
Andelen svarande för Väster var i snitt mellan 40 och 60 %. Svarsfrekvensen är högre på
Byttorpsklint och Ekekullen.
Exakt antal svarande går inte att utläsa i Socialstyrelsens rapport. Medelvärdet av
svarsfrekvensen från 2011 års brukarundersökning var 54 %. Svarsfrekvensen var 27-90%. I
2013 års brukarundersökning är svarsfrekvensen inom vård- och omsorgsboende 40-60%, vilket
är lägre på vissa enheter än tidigare. Sedan 2011 har ett antal nya enhetschefer rekryterats, vilket
kan ha inneburit att man inte haft fokus på brukarundersökningen.
Det är av stor betydelse att enhetscheferna är engagerade och ser vikten av att få ta del av
brukarnas och anhörigas åsikter för att kunna förbättra verksamheten. Inför 2014 års
brukarundersökning är det viktigt att förmedla både till brukarna, anhöriga och personal att och
när undersökningen ska genomföras samt påtala vikten av hög svarsfrekvens för förbättring av
verksamheten. Undersökningen kan synliggöras genom att affischera på enheten.
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3. Styrkor- redovisas för verksamheten totalt
Redovisa resultat inom de styrkor som nämnden identifierat
Utifrån de frågor som ställts i undersökningen finns några svar som positivt utmärker sig inom
verksamheten. Frågan där andelen positiva svar är högst gäller bra bemötande från personalen.
89-100% av brukarna anger ett positivt svar. Medelvärde för SDF Väster är 92 % och för Borås
Stad är det 94 %.
På frågan om hur lätt det är att få kontakt med personalen inom äldreboendet vid behov svarar
79-100% positivt. Medelvärdet för SDF Väster är 90 % och för Borås Stad, 85 %.
Andelen positiva svar är även hög på frågan gällande om man känner förtroende för personalen.
Mellan 85-100% av brukarna svarar positivt på frågan. Medelvärdet för SDF Väster är 86 % och
för Borås Stad 91 %.
Redovisa resultat där det finns märkbara skillnader mellan pojkar- flickor/kvinnor- män
Enkätsvaren är inte uppdelade på ett sådant sätt att det går att analyser skillnader mellan män
och kvinnor.
Analysera vad som kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011
Även 2011 års brukarundersökning visade på ett positivt resultat gällande personalens
bemötande. I SDF Väster pågår ett kontinuerligt arbete kring värdegrund och bemötande.
Personalen på vård- och omsorgsboendena i SDF Väster arbetar med ständiga förbättringar. Det
finns en intention att vara tillgängliga för brukarna och skapa delaktighet i vardagen, vilket kan
ha påverkat resultatet kring både kontakt med och förtroende för personalen.

4. Förbättringsområden redovisas för verksamheten totalt
Redovisa resultatet inom de förbättringsområdena som nämnden har identifierat
Någon analys utifrån personer som bor på demensboende eller somatiskt boende har inte gjorts.
En av de frågor som har lägst andel positiva svar gäller om man besväras av ensamhet. I snitt
uppger 69 % av brukarna i SDF Väster och Borås Stad att de besväras av ensamhet. Mellan 57
och 75 % upplever ensamhet i de olika boendena. Det går inte att av resultatet utläsa några
skillnader i svar gällande frågan om man besväras av ensamhet eller hur bemötande från
personal är, när det gäller externt vård- och omsorgsboende eller annat vård- och
omsorgsboende i Väster.
Gällande om man vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål svarar mellan 29 och
67 % att de har kunskapen. Medelvärdet är 44 % i SDF Väster och 46 % i Borås Stad. De
boende på extern vård- och omsorgsboende har uppgett att de i högre utsträckning vet vart man
vänder sig med synpunkter och klagomål.
På frågan gällande om brukaren informeras om tillfälliga förändringar anger 36-75% ett positivt
svar. Medelvärdet i SDF Väster är 53 % medan det är 52 % i Borås Stad.

5
2014-04-28
2013/KS0534
Redovisa resultat där det finns märkbara skillnader mellan pojkar- flickor/kvinnor- män
Enkätsvaren är inte uppdelade på ett sådant sätt att det går att analyser skillnader mellan män
och kvinnor.
Analysera vad som kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011
De förbättringsområden som framkommit i 2013 års undersökning är inte samma som framkom
2011. Detta kan tyda på att förbättringar inom 2011 års förbättringsområden skett.
Frågan om man besväras av ensamhet är ställd på ett sådant sätt att den är enkel att missuppfatta
då frågan innehåller en negation. Tillförlitligheten i resultatet kan därför ifrågasättas.
Sanderökroken och Hestra Midgård har lägre andel positiva svar på flera av frågorna I jämförelse
med övriga enheter. En orsak till detta kan vara att det under 2011-2013 pågått ombyggnation på
boendena. En ombyggnation kan påverka helhetsintrycket av boendet till det sämre.

5. Åtgärder- redovisas för verksamheten totalt
Redovisa vilka åtgärder som pågår och planeras inom de identifierade
förbättringsområdena
Utifrån resultatet kan utläsas att en relativt stor del besväras av ensamhet. Kommunfullmäktiges
mål att erbjuda två individuella aktiviteter per vecka är ett område som SDF Väster arbetar aktivt
med. Socialt omsorgsansvarig ska tillsammans med brukaren upprätta och ha en aktuell
genomförandeplan som beaktar brukarens önskemål för att brukaren ska känna delaktighet och
ha möjlighet att påverka sin vardag. Inom detta arbetssätt ska även den psykosociala situationen
beaktas.
Resultatet visar på att stadsdelen behöver öka informationen kring vart man vänder sig gällande
synpunkter och klagomål. Borås Stad har nyligen infört ett nytt system för synpunktshantering.
Nya blanketter har upprättats och ska finnas tillgängliga för alla och det finns nu även möjlighet
att lämna sin synpunkt via Borås Stads hemsida.
SDF Väster arbetar med förhållningssättet att ständigt förbättra verksamheten, både gällande
stort och smått. Att arbeta med standardiserade arbetssätt och att hitta avvikelserna från dessa är
en del i att medvetandegöra processer som fungerar mindre bra för att kunna förbättra och
därmed utveckla verksamheten.
Då brukarna inom vård- och omsorgsboende i SDF Väster upplever att de inte får tillräcklig
information kring förändringar är detta ett område som behöver förbättras och utvecklas. Detta
område kan och ska ingå i arbetet med ständiga förbättringar inom varje enhet. Det är ett relativt
stort spann mellan den enhet som har minst och mest positiva svar på frågan, varpå ett arbete
utifrån lärandeperspektiv kan ske i denna fråga.
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Brukarundersökningar 2013- Analys och åtgärder
Nämnd
Stadsdelsnämnden Öster
Verksamhet- en redovisning per verksamhet upprättas
Äldreomsorgen, vård- och omsorgsboende
Uppföljning av föregående års förbättringsåtgärder (2011)

Har beslutade åtgärder genomförts?
I samband med analys av brukarundersökningen 2011 identifierade nämnden fem
förbättringsområden. Dessa var mat och måltidssituationen, rehabilitering och rörelseträning, aktiviteter,
värdegrund samt svarsfrekvensen. Här nedan redovisas några av de åtgärder som vidtagits.
• Öka svarsfrekvensen vid nästa NKI-undersökning (Nöjd Kund Index)
Som ett led i att öka svarsfrekvensen i 2013 års brukarenkät har nämnden arbetat för att
sprida resultatet samt vidtagna åtgärder med utgångspunkt från 2011 års brukarenkät på bland
annat brukar- och anhörigmöten. Områdets analys och åtgärdsplaner har publicerats på
internet – och finns därmed tillgängliga för allmänheten. I områdesledningen har det vid
några tillfällen per år följts upp planerade åtgärder i syfte att lära av varandra samt för att
säkerställa att planerade åtgärder genomförs. Inför den nationella brukarundersökningen 2013
har äldreomsorgen i Stadsdelsförvaltningen (SDF) Öster tillsammans med övriga stadsdelar,
kommungemensam äldreomsorg samt Kvalitet och utveckling vidtagit en rad åtgärder i syfte
att öka svarsfrekvensen.
•

Mat och måltidssituationen
Stadsdelsnämnden Öster har genomfört två utvecklingsarbeten kopplat till mat och
måltidssituationen– dels på Söderkullagatan 64-66 samt på Dalsjövägen 25 där restaurangen
och avdelning F samarbetat.

•

Aktiviteter
Stadsdelsnämnden Öster utvecklar ständigt aktiviteterna ur ett brukarperspektiv, både på
individ- och gruppnivå. Verksamheterna inom området har fokuserat på att öka de
individuella aktiviteterna genom att bland annat öka möjligheten till ”egen tid” för brukarna
samt en ökad tydlighet i genomförandeplaner över vad brukaren önskar för aktiviteter. På
verksamhetsnivå har man arbetat för att erbjuda mer variation i gruppaktiviteter samt att
dessa även genomförs i mindre grupper. Upplevelsen är att verksamheterna nu har mer
spontana aktiviteter – tack vare att personalen är mer lyhörd för de äldres önskemål från dag
till dag.

•

Värdegrund
Inom området arbetar Stadsdelsnämnden Öster ständigt med både stadsdelens värdegrund
och den nationella värdegrunden som finns för äldreomsorgen. Arbetet med värdegrunden
bedrivs genom regelbundna värdegrundsgrupper där all personal deltar vid minst fyra
tillfällen per år. Ett områdesövergripande nätverk har startats för värdegrundsledarna. Inom
området är värdegrund med som stående punkt på samtliga arbetsplatsträffar. En enkät har
tagits fram där personalens syn på värdegrundsarbetet utvärderas. Resultatet av enkäten
presenteras och analyseras på både områdes- och enhetsnivå.
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Kommentera eventuella avvikelser och orsak till dessa
Nämnden har inte:
• haft möjlighet att påverka frågornas formuleringar eller antalet frågor då 2013 års enkät
utformats och genomförts via Socialstyrelsen
• sett över rutinerna då brukare på somatiska enheter av någon anledning ej kan besvara
enkäten själv. Orsaken är att nämnden inte hade information om hur 2013 års
brukarundersökning skulle utformas i tillräckligt god tid innan själva undersökningen
genomfördes
• publicerat analys- och åtgärdsplanerna på enheternas egna internetsidor. Orsaken är att det
saknas övergripande struktur för publicering av liknande dokument i Borås Stad och inom
Stadsdelsförvaltningen Öster
• ställt fördjupade frågor till de som besvarade enkäten 2011 vad gäller frågor om rehabilitering
och rörelseträning. Orsaken är att områdesledningen varit otydliga i vem som ansvarat för att
driva frågan vidare.
Analysera hur åtgärderna kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011
Områdets systematiska arbete med att kontinuerligt följa upp planerade åtgärder i syfte att lära av
varandra samt säkerställa att planerade åtgärder vidtas, har påverkat resultatet positivt.
Upplevelsen är att områdets strategiska arbete med mat- och måltidssituationen och
värdegrundsarbetet har påverkat resultaten i 2013 års brukarenkät positivt.
Svarsfrekvens- redovisas per enhet samt verksamheten totalt
Redovisa svarsfrekvens
Vård- och omsorgsboende i SDF Öster har en svarsfrekvens mellan 60-80%. Totalt lämnades
334 enkäter ut vilket innebär att antalet svarande är mellan 200-267. I brukarundersökningen
2011 var svarsfrekvensen 55 % vilket innebär att svarsfrekvensen har ökat.
Nedan presenteras svarsfrekvensen för samtliga verksamheter inom vård- och omsorgsboende:
Enhet
Antal brukare med möjlighet
Svar %
att besvara enkäten
Dalsjövägen 25
64
40-60
Distansgatan 7
68
40-60
Kapplandsgatan 8
65
40-60
Söderkullagatan 64-66
21
80-100
Sörmarksgatan 201-205
21
80-100
Våglängdsgatan 153
95
60-80
Redovisa svarsfrekvens där det finns märkbara skillnader mellan kvinnor – män
Inom området är det 36 % män och 64 % kvinnor som besvarat enkäten. Då det inte finns
statistik över urvalet, det vill säga hur många män respektive kvinnor som enkäten skickats till,
saknas möjlighet att på områdesnivå analysera svarsfrekvens mellan könen.
Analysera vad som kan ha påverkat svarsfrekvensen i jämförelse med 2011
Några av de åtgärder som antas påverka den förbättrade svarsfrekvensen är de aktiviteter som
områdesledningen gemensamt beslutade om vilket bland annat innebar att informera all personal
och berörda brukare om den planerade undersökningen samt att kontinuerlig påminna om
enkäten under undersökningsperioden. Informationen till brukarna fanns på både svenska och
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finska. En annan orsak till den förbättrade svarsfrekvensen tros vara det informationsmaterial
som togs fram i den centrala arbetsgruppen för Borås Stad.

Styrkor- redovisas för verksamheten totalt
Redovisa resultat inom de styrkor som nämnden identifierat
En övergripande analys visar att området vård- och omsorgboende i SDF Öster har ett bättre
resultat än både Borås, Västra Götaland och riket i 19 av 21 frågor.
84 % av brukarna är sammantaget nöjda med sitt äldreboende i SDF Öster. Detta är ett bättre
resultat än Borås, Västra Götaland och Riket som samtliga har en nöjdhet på 83 %.
37 % av brukarna har själva svarat på enkätfrågorna och 63 % har besvarats av annan person.
95 % av dessa är anhöriga/närstående och 5 % är god man/ställföreträdare.
92 % av de anhöriga/närstående som besvarat enkäten är nöjda med hur samarbetet fungerar
mellan de anhöriga och boendet.
Då det inte exakt är samma undersökning som har genomförts 2011 och 2013 är det med viss
reservation som resultaten kan jämföras mellan de båda undersökningarna. 15 frågor är
identifierade där jämförelse av resultaten är möjlig, då det är samma/liknande frågeställningar.
Resultatet visar att nämnden har förbättrat resultatet och därmed brukarnas nöjdhet i 12 av 15
identifierade frågor.
De fem frågor där området har högst andel positiva svar i brukarundersökningen 2013 är;
• Personalens bemötande
96 % av brukarna är nöjda med personalens bemötande. Resultatet 2011 var 82 %. Inom
området finns en spridning mellan verksamheterna på 91 % - 100 %. Stadsdelsnämnden
Öster har ett bättre resultat än Borås, Västra Götaland och Riket.
•

Känner sig trygg på sitt äldreboende
94 % av brukarna känner sig trygga på sitt äldreboende. Resultatet 2011 var 86 %. Inom
området finns en spridning mellan verksamheterna på 88 % -100 %. Stadsdelsförvaltningen
Öster har ett bättre resultat än Borås, Västra Götaland och Riket.

•

Känner förtroende för personalen
93 % av brukarna känner förtroende för personalen. Resultatet 2011 var 81 %. Inom området
finns en spridning mellan verksamheterna på 82 % -100 %. Stadsdelsnämnden Öster har ett
bättre resultat än Borås, Västra Götaland och Riket.

•

Fick plats på önskat äldreboende
91 % av brukarna fick plats på önskat äldreboende. Resultatet 2011 var 83 %. Inom området
finns en spridning mellan verksamheterna på 79 % - 100 %. Stadsdelsnämnden Öster har ett
bättre resultat än Borås, Västra Götaland och Riket.

•

Har lätt att få kontakt med personalen på äldreboendet vid behov
88 % av brukarna är nöjda med möjligheten att få kontakt med personalen. Resultatet 2011
var 73 %. Inom området finns en spridning mellan verksamheterna på 77 % - 100 %.
Stadsdelsnämnden Öster har ett bättre resultat än Borås, Västra Götaland och Riket.
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Redovisa resultat där det finns märkbara skillnader mellan kvinnor – män
Männen är i de flesta frågorna generellt mer positiva i sina svar än kvinnorna. Skillnaderna är
dock små och därmed inget som kommer att analyseras djupare.
Analysera vad som kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011
Stadsdelsnämnden Östers systematiska arbete med värdegrunden tros vara en bidragande orsak
till det förbättrade resultatet. Arbetet redovisas under rubriken ”Uppföljning av föregående års
förbättringsåtgärder” ovan. Även områdesledningens strukturerade arbete med uppföljning för
resultat och lärande mellan verksamheterna tros vara en bidragande orsak till det förbättrade
resultatet.
Förbättringsområden- redovisas för verksamheten totalt
Redovisa resultat inom de förbättringsområden som nämnden identifierat
På endast 2 av 21 frågor har området ett sämre resultat än Borås, Västra Götaland och/eller Riket
Dessa är; ”Brukar du kunna påverka vilka tider du får hjälp?” - andelen positiva svar är för Öster 59
%, Borås 60 % och Västra Götaland och Riket 59 % samt ”Händer det att du besväras av ensamhet” andelen nej är för Öster 33 %, Borås 31 % och Västra Götaland och Riket 34 %.
Mellan 2011 och 2013 års brukarundersökningar har Stadsdelsnämnden Öster försämrat
resultatet och därmed brukarnas nöjdhet i 3 av 15 frågor. Dessa är; ”Trivs du med ditt rum/lägenhet”,
”Brukar personalen meddela dig i förväg om tillfälliga förändringar”, ”Brukar du kunna påverka vilka tider du
kan få hjälp”.
De fem frågor där området har lägst andel positiva svar i brukarundersökningen 2013 är;
• Möjligheterna att komma utomhus är bra
62 % av brukarna är nöjda med möjligheten att komma ut. Resultatet 2011 var 41 %. Inom
området finns en spridning mellan verksamheterna på 49 % - 94 %. Stadsdelsnämnden Öster
har ett bättre resultat än Borås, Västra Götaland och Riket.
•

Kan påverka vilka tider man får hjälp
59 % av brukarna är nöjda med möjligheten att påverka vilka tider man får hjälp. Resultatet
2011 var 60 %. Inom området finns en spridning mellan verksamheterna på 51 % - 71 %.
Stadsdelsnämnden Öster har ett sämre resultat än Borås (60 %) och samma resultat som
Västra Götaland och Riket.

•

Personalen brukar informera om tillfälliga förändringar
53 % av brukarna upplever att personalen brukar informera om tillfälliga förändringar (tex tid
för dusch/bad, gå och lägga sig). Resultatet 2011 var 63 %. Inom området finns en spridning
mellan verksamheterna på 33 % - 79 %. Stadsdelsnämnden Öster har ett bättre resultat än
Borås, Västra Götaland och Riket.

•

Vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål
51 % av brukarna vet vart man vänder sig med klagomål och synpunkter. Det finns inget
resultat att jämföra med sedan tidigare. Inom området finns en spridning mellan
verksamheterna på 28 % - 61 %. Stadsdelsnämnden Öster har ett bättre resultat än Borås,
Västra Götaland och Riket.

•

Besväras inte av ensamhet
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33 % av brukarna besväras inte av ensamhet. Inom området besväras 15 % ofta av ensamhet
och 52 % besväras då och då av ensamhet. Det finns inget resultat att jämföra med sedan
tidigare. Inom området finns en spridning mellan verksamheterna där brukarna inte besväras
av ensamhet på 28 % - 41 %. Vi har ett bättre resultat än Borås (31 %) och ett sämre resultat
än Västra Götaland och Riket (34 %).
Redovisa resultat där det finns märkbara skillnader mellan kvinnor och män
Det finns inga märkbara skillnader mellan män och kvinnor inom ovanstående resultat.
Analysera vad som kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011
På områdes- och enhetsnivå har Stadsdelsnämnden Öster arbetat systematiskt med att förbättra
brukarnas nöjdhet med utgångspunkt från identifierade förbättringsområden i NKI 2011 (Nöjd
Kund Index). Nämnden har även arbetat systematiskt med uppföljningar av planerade och
genomförda åtgärder på olika nivåer i organisationen såsom områdesledningar och
arbetsplatsträffar - vilket tros ha påverkat 2013 års resultat.
Förbättringsområden- redovisas för verksamheten totalt
Redovisa vilka åtgärder som pågår eller planeras inom de identifierade
förbättringsområdena
Med utgångspunkt ifrån Stadsdelsnämnden Östers budget upprättas åtgärdsplaner på områdesoch enhetsnivå. I Stadsdelsnämnden Östers budget för 2014 finns följande mål beskrivna och
som kan kopplas till brukarundersökningen;
• Öka brukarens nöjdhet med personalens respektfulla bemötande.
Resultatet i 2013 års brukarenkät visar att 96 % av brukarna är nöjda med bemötandet.
Nämnden arbetar nu systematiskt med att behålla och om möjligt förbättra det goda
resultatet genom bland annat fortsatt arbete med värdegrunden.
•

Minst 90 % av brukarna ska ha aktuella genomförandeplaner, ej äldre än sex månader
I samband med att genomförandeplan upprättas och/eller revideras kommer nämnden
säkerställa att frågor kring sociala aktiviteter enligt nedan finns med. Nämnden kommer även
att fokusera på den sociala dokumentationen inkl. genomförandeplaner i och med att
äldreomsorgen under våren 2014 byter verksamhetssystem från Magna Cura till VIVA.

Inom området Vård-och omsorgsboende har följande förbättringsområden inklusive planerade
åtgärder identifierats med utgångspunkt från analys av resultatet i 2013 års brukarundersökning;
• Ökad svarsfrekvens vid 2014 års brukarundersökning
Stadsdelsnämnden Öster når målet genom att återkoppla resultatet från 2013 års
brukarundersökning inklusive planerade åtgärder till brukare, anhöriga/närstående och andra
intresserade. Nämnden planerar även att under våren 2014 på brukar- och anhörigråd samt i
det lokala pensionärsrådet informera om 2013 års resultat och planerade åtgärder samt
tydliggöra vikten av att brukarna eller deras anhöriga (gäller enheter för personer med
demenssjukdom) svarar på enkäten. I samband med 2014 års brukarundersökning planerar
nämnden att vara tydliga i sin marknadsföring under undersökningsperioden genom bland att
annat sprida informationen via affischer på enheterna på både svenska och finska.
•

Andelen brukare som vet vart man kan vända sig med synpunkter och klagomål ska öka
Stadsdelsnämnden Öster når målet genom att säkerställa att samtliga enheter har rutin att
sprida informationen om möjligheterna att lämna synpunkter och klagomål inom Borås Stad i
samband med till exempel ankomstsamtal. Nämnden kommer även att systematiskt
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återkoppla vad som inkommit i synpunkts/klagomålssystemet samt planerade åtgärder på
brukar- och anhörigråd, på arbetsplatsträffar och i områdesledningen.
Andelen brukare som är nöjda med de sociala aktiviteterna ska öka*
Stadsdelsnämnden Öster når målet genom att samtliga verksamheter säkrar sina rutiner för att
säkerställa att brukarnas önskemål om aktiviteter (individuella och i grupp) identifieras och
dokumenteras i samband med bland annat upprättandet och revidering av
genomförandeplanen. Samtliga verksamheter kommer att ställa fördjupande frågor till
brukarna och anhöriga (på enheter för personer med demenssjukdom) på vilket sätt
organisationen kan hjälpa till för att minska känslan av ensamhet. Inom området kommer
goda exempel spridas, på hur man arbetar inom de olika verksamheterna.
* Följande tre frågor i brukarundersökningen är kopplade till förbättringsområdet ovan; ”Hur nöjd eller
missnöjd är du med de aktiviteter som erbjuds på ditt äldreboende”, ”Är möjligheterna att komma utomhus
bra eller dåliga” samt ”Händer det att du besväras av ensamhet”
•

Andelen brukare som får information om tillfälliga förändringar ska öka
Stadsdelsnämnden Öster når målet genom att samtliga verksamheter som har med frågan
som ett identifierat förbättringsområde har en fördjupad diskussion med brukarna om vad
det är för typ av information som önskas samt på vilket sätt man önskar information.

•

Andelen brukare som kan påverka vilka tider man får hjälp ska öka
Stadsdelsnämnden Öster når målet genom att med utgångspunkt från genomförandeplan
planera stöd och hjälp utifrån brukarens individuella behov. Nämnden tror även att
införandet av biståndsbedömning inom vård- och omsorgsboende som är planerat att införas
under 2015 samt arbetet med ”heltid för alla” kommer att bidra till att verksamheten sätter
brukarens behov och önskemål i centrum.

STADSDELSFÖRVALTNINGEN ÖSTER
Inger Krefors
Områdeschef Vård- och omsorgsboende
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Brukarundersökningar 2013- Analys och åtgärder hemtjänst
Stadsdelsnämnden Norr

Verksamhet- en redovisning per verksamhet upprättas
Hemtjänst
Uppföljning av föregående års förbättringsåtgärder(2011-2012)
Har beslutade åtgärder genomförts?
Verksamhetens fokusområden var kontinuitet och möjlighet för brukarna att mer kunna påverka
vilken tid som insatserna skall utföras.
Kommentera eventuella avvikelser och orsak till dessa
Kontinuiteten har i några hemtjänstgrupper förbättrats men i några försämrats jämfört med
mätningen 2011. Mindre antal personalscheman minskar möjligheten för fler att kunna välja
tider när de vill ha sin hjälp.
Analysera hur åtgärderna kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011
En orsak till det är stadsdelens arbete med minska kostnaderna för personal. Budgetanpassningen för hemtjänstens arbetsgrupper har genomförts, i anpassningen var kravet att
effektiviteten skulle kvarstå på 68 %. Det har medfört att resultat för kontinuiteten inte
förbättrades. De brukare som har ett stort omvårdnadsbehov, har fler insatser varje dag, deras
önskemål om att få en specifik tid är mycket svårare att nå när verksamheten minskat ner
personalscheman som en del av en budgetanpassning. Har de önskemål om senare insatser eller
att få insats på en speciell dag är detta mycket lättare att tillgodose.

Svarsfrekvens- redovisas per enhet samt verksamheten totalt
Redovisa svarsfrekvens
Socialstyrelsen har i sin resultatredovisning av undersökningen valt att redovisa ungefärliga
siffror. Totalt för verksamheten i SDF Norr 60-80 %. Norrmalm 80-100 %, Fristad 80-100 %,
Sjöbo 60-80 %, Duvan 60-80 %, Villastaden 60-80 %, Lugnet 60-80 %.
Redovisa svarsfrekvens där det finns märkbara skillnader mellan kvinnor- män
Inga anmärkningsvärda skillnader.
Analysera vad som kan ha påverkat svarsfrekvensen i jämförelse med 2011
Svarsfrekvensen för riket är 70 %. Enkäten är stor och omfattande, det kan upplevas som om
den enskilda personens svar inte spelar så stor roll. Det finns en trötthet mot enkäter och det
kan ibland vara svårt att veta vilka som riktigt är seriösa och som är viktiga att svara på.
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Styrkor- redovisas för verksamheten totalt
Redovisa resultat inom de styrkor som nämnden identifierat
Bra bemötande 97 %, Känner förtroende 93 %, Sammantaget nöjd med hemtjänst 90 %,
Känner sig trygg hemma 89 % och Personalen tar hänsyn till brukarnas egna önskemål och
åsikter 87 %.
Redovisa resultat där det finns märkbara skillnader mellan kvinnor- män
Finns inga märkbara skillnader.

Analysera vad som kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011
Det är samma områden som får höga värden även 2013. Skillnaden mot 2011 är att verksamheten förbättrat kontinuiteten och ändå haft en hög effektivitet. Bemötandefrågor tas
återkommande upp på arbetsplatsträffar som en viktig del att vara ett attraktivt val när brukarna
skall välja utförare av hemtjänst.
Förbättringsområden- redovisas för verksamheten totalt
Redovisa resultat inom de förbättringsområden som nämnden identifierat
Fick välja utförare av hemtjänsten 59 %, Lätt att träffa läkare vid behov 58 %, Vart man vänder
sig med synpunkter och klagomål 56 %, Påverka vilka tider man får hjälp 53 % Besvaras inte av
ensamhet 43 %
Redovisa resultat där det finns märkbara skillnader mellan kvinnor- män
Det finns en liten skillnad om upplevelsen av ensamhet. Fler kvinnor än män känner en
ensamhet i det ordinära boendet. Jämför med svaren från de som bor på vård- och
omsorgsboende så är det mer tvärt om, men i den enkäten så är det fler anhöriga/god man som
svarat på enkäten.
Analysera vad som kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011
Personalomsättning av biståndshandläggare var hög inom stadsdelen under 2012-2013. Behovet
av läkarbesök är primärvårdens huvudansvar, informationen skall vidarebefordra till
primärvården. Att kunna påverka när insatser skall bli utförda finns möjlighet för de insatser
som inte sker på de tider som är mest uppbokade av personlig omvårdnad och mat.

Förbättringsområden- redovisas för verksamheten totalt
Redovisa vilka åtgärder som pågår eller planeras inom de identifierade
förbättringsområdena
- Välja utförare. Genomgång av rutiner för biståndshandläggarna och förtydliga hur
verksamheterna skall presenteras oavsett om det är en intern eller extern utförare.
- Synpunkter och klagomål. Information ute på alla arbetsplatsträffar om rutiner för
synpunkt och klagomålshantering. Informationsmaterialet skall finnas tillgängligt för
medarbetare som möter brukare och anhöriga.
- Påverka tider man får hjälp. Med heltidsinförandet och borttagandet av delade turer
kommer ett nytt bemanningsförfarande, verksamhetsanpassade scheman där
verksamhetens behov skall styra arbetstidscheman. Pågår en utredning om att central
planering av hemtjänsten i Norr skall genomföras i samband med att nytt
planeringssystem införs.
- Upplevelse av ensamhet är svårt att förändra, men mer trygghetsplatser med
gemensamma aktiviteter och samarbete med frivilligverksamhet är de planerade insatser
som ligger i verksamhetens mål.
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Brukarundersökningar 2013- Analys och åtgärder
Nämndens svar ska vara Kommunstyrelsen tillhanda senast den 31/3 2014
Nämnd
Stadsdelsnämnden Väster
Verksamhet- en redovisning per verksamhet upprättas
Hemtjänst.
Uppföljning av föregående års förbättringsåtgärder (2011-2012)
Har beslutade åtgärder genomförts?
Ja.
Kommentera eventuella avvikelser och orsak till dessa

Analysera hur åtgärderna kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011
I 2011 års resultat gällde ett av förbättringsområdena maten som distribueras till brukarna.
Kvalitetsförbättringsarbete har skett genom ökad dialog med brukarna. Kostorganisationen har
arbetat löpande med de synpunkter som framkommit inom varje enhet och bland annat sett
över menyerna.
Informationen till brukarna angående förändringar i verksamheten har förbättrats.
Fortsatt arbete att förbättra rehabilitering och aktiviteter pågår.
Svarsfrekvens- redovisas per enhet samt verksamheten totalt
Redovisa svarsfrekvens
Andelen svarande för Väster var i snitt mellan 60 och 80 %.
Exakt antal svarande går inte att utläsa i Socialstyrelsens rapport.
Redovisa svarsfrekvens där det finns märkbara skillnader mellan kvinnor - män
Svaret redovisas inte så det går att analysera skillnader mellan kön.
Analysera vad som kan ha påverkat svarsfrekvensen i jämförelse med 2011
Medelvärdet av svarsfrekvensen från 2011 års brukarundersökning var 54 %. Svarsfrekvensen
var 27-90%. I 2013 års brukarundersökning är svarsfrekvensen inom hemtjänsten 60-80%.
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Utifrån detta kan slutsats dras att svarsfrekvensen är något högre i jämförelse med 2011.
Borås Stad har en svarsfrekvens motsvarande 77 %, vilket även det är en högre svarsfrekvens
gentemot 2011 års brukarundersökning där medelvärdet av svarsfrekvensen var 58 %. Att arbeta
med att höja svarsfrekvensen var ett förbättringsområde inför 2013 års undersökning. Detta har
fallit väl ut, men fortsatt arbete kommer att ske.
Styrkor- redovisas för verksamheten totalt
Redovisa resultat inom de styrkor som nämnden identifierat
Utifrån de frågor som ställts i undersökningen finns några svar som positivt utmärker sig inom
verksamheten. En av frågorna där andelen positiva svar är högst gäller bra bemötande från
personalen. 96-100% av brukarna anger ett positivt svar. Medelvärde för SDF Väster är 98 %
och för Borås Stad är det 98 %.
Andelen positiva svar är även hög på frågan gällande om man känner förtroende för personalen.
Mellan 87-96% av brukarna svarar positivt på frågan. Medelvärdet för SDF Väster är 92 % och
för Borås Stad 91 %.
En annan av dessa frågor gäller hur nöjd man är sammantaget med hemtjänsten. Här anger 8696% att de är nöjda. Medelvärdet för SDF Väster är 91 % medan Borås Stad har ett medelvärde
på 92 %.
Redovisa resultat där det finns märkbara skillnader mellan kvinnor – män
Svaret redovisas inte så det går att analysera skillnader mellan kön.
Analysera vad som kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011
Även 2011 års brukarundersökning visade på ett positivt resultat gällande personalens
bemötande. I SDF Väster pågår ett kontinuerligt arbete kring värdegrund och bemötande.
Förbättringsområden- redovisas för verksamheten totalt
Redovisa resultat inom de förbättringsområden som nämnden identifierat
En av de frågor som har lägst andel positiva svar gäller om man besväras av ensamhet. I snitt
uppger 55 % av brukarna i SDF Väster att de besväras av ensamhet. Mellan 44 och 64 %
upplever ensamhet i de olika distrikten.
På frågan om det är lätt att få träffa läkare vid behov svarar mellan 50 och 70 % att det är ganska
eller mycket lätt. Medelvärdet för SDF Väster är 58 %. Eftersom läkare inte ingår i kommunal
regi har stadsdelen inte möjlighet att påverka detta resultat.
Gällande om man vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål svarar mellan 51 och
69 % att de har kunskapen. Medelvärdet är 59 %.
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Redovisa resultat där det finns märkbara skillnader mellan kvinnor- män
Då det inte märkts några större skillnader i svaren utifrån de fördjupade frågorna i
brukarenkäten är det svårt att dra några slutsatser gällande kön.
Analysera vad som kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011
De förbättringsområden som framkommit i 2013 års undersökning är inte samma som framkom
2011. Detta kan tyda på att förbättringar inom 2011 års förbättringsområden skett.
Åtgärder- redovisas för verksamheten totalt
Redovisa vilka åtgärder som pågår eller planeras inom de identifierade
förbättringsområdena
Utifrån resultatet kan utläsas att en relativt stor del besväras av ensamhet. Stadsdel Väster har
under 2013 förändrat organisationen kring träffpunkter och anhörigstöd. Då stadsdelen anser att
dessa två områden ligger nära varandra har beslut fattats att verksamheterna ska ha en samsyn
kring de aktiviteter och möten som anordnas. Samverkan kommer att ske genom besök hos
varandra samt att större arrangemang kommer att anordnas tillsammans, såsom höstfest och
andra sammankomster. Verksamheterna har gemensam enhetschef och kommer även att
samarbeta gällande personalen.
Under 2013 påbörjades ett arbete med att införa Socialstyrelsens metod ÄBIC- Äldres behov i
Centrum. Arbetssättet i metoden innebär att fokus i utredningen läggs mer vid brukarens behov
än som tidigare vid vilka insatser som kan tillhandahållas. Detta är ett sätt att förutom att utreda
de fysiska behoven tydliggöra även de sociala och psykiska behoven.
Resultatet visar på att stadsdelen behöver öka informationen kring vart man vänder sig gällande
synpunkter och klagomål. Borås Stad har nyligen infört ett nytt system för synpunktshantering.
Nya blanketter har upprättats och ska finnas tillgängliga för alla och det finns nu även möjlighet
att lämna sin synpunkt via Borås Stads hemsida.
SDF Väster arbetar med förhållningssättet att ständigt förbättra verksamheten, både gällande
stort och smått. Att arbeta med standardiserade arbetssätt och att hitta avvikelserna från dessa är
en del i att medvetandegöra processer som fungerar mindre bra för att kunna förbättra och
därmed utveckla verksamheten.

Svarsfrekvens Hemtjänst
Hemtjänst Väster
Sandhult
Göta
Kristineberg
Norrby Söder 1
Norrby Söder 2
Norrby Norr1
Norrby Norr 2
Viskafors

Svarsfrekvens
60-80%
60-80%
60-80%
80-100%
60-80%
60-80%
60-80%
60-80%
60-80%

Svarsfrekvens Vobo
Vård-och omsorgsboende Väster
Ekekullen
Sanderödkroken 1+ 2
Björkhaga + Fagersro
Ängsjöparken
Hestra Midgård
Källhaga
Byttorpsklint C3, C4, D3
Byttorpsklint C5, C6, D4

Svarsfrekvens
40-60%
60-80%
40-60%
40-60%
40-60%
40-60%
40-60%
40-60%
60-80%

Svarsfrekvens Bibliotek

Svarsfrekvens av totalt antal svarande

Byttorps bibliotek
Göta Bibliotek
Kristinebergs bibliotek
Mötesplats Norrby
Sandareds Bibliotek
Viskafors Bibliotek

33,10%
17,40%
16,00%
7,10%
14,00%
12,30%

Antal
116
61
56
25
49
43
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Brukarundersökningar 2013- Analys och åtgärder
Nämnd
Stadsdelsnämnden Öster
Verksamhet- en redovisning per verksamhet upprättas
Hemtjänst och hemsjukvård
Uppföljning av föregående års förbättringsåtgärder (2011)
Har beslutade åtgärder genomförts?
I samband med analys av brukarundersökningen 2011 identifierades följande
förbättringsområden; mat och måltidssituationen - kosten, rehabilitering och rörelseträning, aktiviteter samt
svarsfrekvensen.
Följande åtgärder har vidtagits
• Öka svarsfrekvensen vid nästa NKI undersökning (Nöjd Kund Index)
Inför den nationella brukarundersökningen 2013 har äldreomsorgen i Stadsdelsförvaltningen
(SDF) Öster tillsammans med övriga stadsdelsförvaltningar, kommungemensam äldreomsorg
samt kvalitet och utveckling vidtagit en rad åtgärder i syfte att öka svarsfrekvensen. Bland
annat har ett kommungemensamt informationsmaterial till både brukare (på både svenska
och finska)och personal tagits fram inför undersökningen. I och med att undersökningen från
och med 2013 är nationell innebär detta att den även går att besvara på en rad olika språk
samt via webben.
•

Aktiviteter samt inflytande och delaktighet
Inom hemtjänsten arbetar Stadsdelsnämnden Öster kontinuerligt med att förbättra den
sociala dokumentationen enligt Borås Stads rutin. En del i detta arbete är att personalen
säkerställer att genomförandeplaner upprättas tillsammans med brukaren, att de är aktuella
samt att de följs upp efter behov eller efter sex månader. För att säkerställa att
genomförandeplaner upprättas planeras tid in och avsätts i personalens arbetsscheman.

•

Mat och måltidssituation, kosten
Maten och dess sammanhang är viktig för hälsa och känsla av välbefinnande. Det sker en
kontinuerlig dialog med biståndshandläggare om behov av hjälp förändras i samband med
måltidssituationen. Detta för att brukaren ska ha en god kostsituation. För de brukare som
har svårigheter att få i sig tillräckligt med allsidig näringsrik kost upprättar sjuksköterskan
omvårdnadsplan gällande kost/nutrition.

Kommentera eventuella avvikelser och orsak till dessa
•

Rehabilitering och rörelseträning
Nämnden har inte ställt fördjupade frågor till de som besvarade enkäten 2011 vad gäller
frågor om rehabilitering och rörelseträning. Orsaken är att områdesledningen varit otydliga i
vem som ansvarat för att driva frågan vidare.

Analysera hur åtgärderna kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011
Då det har skett organisationsförändringar inom området hemtjänst sedan 2011 är det svårt att
jämföra resultat mellan de båda undersökningarna.

2014-04-28
Svarsfrekvens- redovisas per enhet samt verksamheten totalt
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Redovisa svarsfrekvens
Hemtjänsten i SDF Öster har en svarsfrekvens mellan 60-80%. Totalt lämnades 405 enkäter ut
vilket innebär att antalet svarande är mellan 243-324. I brukarundersökningen 2011 var
svarsfrekvensen 58 % vilket innebär att svarsfrekvensen har ökat totalt sett.
Nedan presenteras svarsfrekvensen för samtliga verksamheter inom Hemtjänsten:
Enhet
Antal brukare med hemtjänst
Svar %
enligt urvalet 28/2
Brämhult
96
60-80
Dalsjöfors
131
60-80
Trandared
178
80-100
Redovisa svarsfrekvens där det finns märkbara skillnader mellan kvinnor – män
Inom området är det 29 % män och 71 % kvinnor som besvarat enkäten.
Då det inte finns statistik över hur många män respektive kvinnor som enkäten skickats till, är det
omöjligt att på områdesnivå analysera fördelningen av svarsfrekvens mellan könen.
Analysera vad som kan ha påverkat svarsfrekvensen i jämförelse med 2011
Några av de åtgärder som antas påverka den förbättrade svarsfrekvensen är
brukarundersökningens förankring i områdesledningen samt de aktiviteter som
områdesledningen gemensamt beslutade om, vilket bland annat innebar att informera all personal
och berörda brukare om den planerade undersökningen samt att återkommande påminna under
undersökningsperioden. Ansvariga för detta var berörd enhetschef. En annan orsak till ökningen
tros vara det informationsmaterial som togs fram i den centrala arbetsgruppen för Borås Stad –
där området hade möjlighet att påverka innehållet och utformningen av materialet.
Styrkor- redovisas för verksamheten totalt
Redovisa resultat inom de styrkor som nämnden identifierat
92 % av brukarna är sammantaget nöjda med den hemtjänst man har. Detta är ett bättre resultat
än Borås, Västra Götaland och Riket.
Då det inte är exakt samma undersökning som har genomförts 2011 och 2013 är det med viss
reservation nämnden jämför resultatet mellan de båda undersökningarna. Nedanstående
sammanställning redovisar resultatet på liknande frågeställningar.
Mellan 2011 och 2013 års brukarundersökningar har Stadsdelsnämnden Öster förbättrat
resultatet och därmed brukarnas nöjdhet på 10 av 10 möjliga frågor.
De fem frågor där området har högst andel positiva svar i brukarundersökningen 2013 är;
• Personalens bemötande
98 % av brukarna är nöjda med personalens bemötande. Resultatet 2011 var 86 %. Inom
området finns en spridning mellan verksamheterna på 91 % - 100 %. Stadsdelsnämnden
Öster har samma resultat som Borås och ett bättre resultat än Västra Götaland och Riket som
båda har 97 %.
•

Personalen utför sina arbetsuppgifter bra
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93 % av brukarna tycker att personalen utför sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. Resultatet
2011 var 75 %. Inom området finns en spridning mellan verksamheterna på 89 % -98 %.
Stadsdelsnämnden Öster har ett bättre resultat än Borås, Västra Götaland och Riket.
•

Är sammantaget nöjd med hemtjänsten
92 % av brukarna är sammantaget nöjda med sin hemtjänst. Resultatet 2011 var 85 %. Inom
området finns en spridning mellan verksamheterna på 86 % -95 %. Stadsdelsnämnden Öster
har ett bättre resultat än Borås, Västra Götaland och Riket.

•

Känner förtroende för personalen
91 % av brukarna känner förtroende för personalen. Resultatet 2011 var 82 %. Inom området
finns en spridning mellan verksamheterna på 85 % - 94 %. Stadsdelsnämnden Öster har
samma resultat som Västra Götaland och ett något sämre resultat än Borås och Riket som
båda har 92 %.

•

Personalen tar hänsyn till brukarens egna åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras
88 % av brukarna upplever att personalen tar hänsyn till brukarens egna åsikter och önskemål
om hur hjälpen ska utföras. Resultatet 2011 var 70 %. Inom området finns en spridning
mellan verksamheterna på 77 % - 94 %. Stadsdelsnämnden Öster har samma resultat som
Borås och ett bättre resultat än Västra Götaland och Riket.

Redovisa resultat där det finns märkbara skillnader mellan kvinnor – män
Männen är generellt något mer positiva i sina svar än kvinnorna. Skillnaderna är dock små och
därmed inget som kommer att analyseras djupare.
Analysera vad som kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011
Då det har skett organisationsförändringar inom området hemtjänst sedan 2011 är det svårt att
jämföra resultat mellan de båda undersökningarna.
Förbättringsområden- redovisas för verksamheten totalt
Redovisa resultat inom de förbättringsområden som nämnden identifierat
Då det inte är exakt samma undersökning som har genomförts 2011 och 2013 är det med viss
reservation som det går att jämföra resultatet mellan de båda undersökningarna. I nedanstående
sammanställning redovisas resultatet på liknande frågeställningar.
De fem frågor där området har lägst andel positiva svar i brukarundersökningen 2013 är;
• Att välja utförare av hemtjänst
64 % av brukarna fick välja utförare av hemtjänsten. Resultatet 2011 var 51 %. Inom området
finns en spridning mellan verksamheterna på 52 % - 70 %. Stadsdelsnämnden Öster har ett
sämre resultat än Borås (66 %) men ett bättre resultat än Västra Götaland och Riket.
•

Kan påverka vilka tider man får hjälp
63 % av brukarna är nöjda med möjligheten att påverka vilka tider man får hjälp. Resultatet
2011 var 58 %. Inom området finns en spridning mellan verksamheterna på 55 % - 68 %.
Stadsdelsnämnden Öster har ett bättre resultat än Borås, Västra Götaland och Riket.

•

Möjlighet att träffa läkare vid behov
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62 % av brukarna upplever att det är lätt att få träffa läkare vid behov. Det finns inget resultat
att jämföra med sedan tidigare. Inom området finns i en spridning mellan verksamheterna på
57 % - 71 %. Stadsdelsnämnden Öster har ett bättre resultat än Borås, Västra Götaland och
Riket.
•

Vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål
58 % av brukarna vet vart man vänder sig med klagomål och synpunkter. Det finns inget
resultat att jämföra med sedan tidigare. Inom området finns en spridning mellan
verksamheterna på 54 % - 61 %. Stadsdelsnämnden Öster har ett sämre resultat än Borås,
Västra Götaland och Riket.

•

Besväras inte av ensamhet
41 % av brukarna besväras inte av ensamhet. 14 % besväras ofta och 45 % besväras då och
då av ensamhet. Det finns inget resultat att jämföra med sedan tidigare. Inom området finns
en spridning mellan verksamheterna på 32 % - 51 % av brukarna som inte besväras av
ensamhet. Stadsdelsnämnden Öster har ett sämre resultat än Borås, Västra Götaland och
Riket.

Redovisa resultat där det finns märkbara skillnader mellan kvinnor och män
Det finns inga märkbara skillnader mellan män och kvinnor inom ovanstående resultat.
Analysera vad som kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011
Då det har skett organisationsförändringar inom området hemtjänst sedan 2011 är det svårt att
jämföra resultat mellan de båda undersökningarna.
Förbättringsområden- redovisas för verksamheten totalt
Redovisa vilka åtgärder som pågår eller planeras inom de identifierade
förbättringsområdena
Med utgångspunkt ifrån Stadsdelsnämnden Östers budget upprättas åtgärdsplaner på områdesoch enhetsnivå. I Stadsdelsnämnden Östers budget för 2014 finns följande mål beskrivna och
som kan kopplas till brukarundersökningen;
• Öka brukarens nöjdhet med personalens respektfulla bemötande.
Resultatet i 2013 års brukarenkät visar att 98 % av brukarna är nöjda med bemötandet.
Stadsdelsnämnden Öster arbetar nu systematiskt med att behålla och om möjligt förbättra det
goda resultatet genom bland annat fortsatt arbete med värdegrunden.
Inom området Hemtjänst har följande förbättringsområden inklusive planerade åtgärder
identifierats med utgångspunkt från analys av resultatet i 2013 års brukarundersökning;
• Ökad svarsfrekvens vid 2014 års brukarundersökning
Stadsdelsnämnden Öster når målet genom att återkoppla resultatet från 2013 års
brukarundersökning inklusive planerade åtgärder till brukare, anhöriga/närstående och andra
intresserade. Nämnden planerar även att under våren 2014 informera om 2013 års resultat
och planerade åtgärder samt tydliggöra vikten av att brukarna svarar på enkäterna i
pensionärsråd. I samband med 2014 års brukarundersökning planerar nämnden att vara
tydliga i sin marknadsföring under undersökningsperioden genom att bland annat sprida
informationen via affischer och informationsfoldrar som lämnas till brukarna. Inför 2015 års
brukarenkät finns förslag på att engagera frivillighetsorganisationerna som ett stöd för de
brukare som behöver hjälp att besvara enkäten.

•
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Andelen brukare som vet vart man kan vända sig med synpunkter och klagomål ska öka
Stadsdelsnämnden Öster når målet genom att säkerställa att samtliga verksamheter har rutin
att sprida informationen om möjligheterna att lämna synpunkter och klagomål inom Borås
Stad i samband med den första kontakten med biståndshandläggaren, med hjälp av socialt
omsorgsansvarig (SOA) i samband med till exempel välkomstsamtal samt genom att ett
exemplar finns i ”brukarpärmen” som förvaras i hemmet hos brukaren. Nämnden kommer
även att systematiskt återkoppla vad som inkommit i synpunkts/klagomålssystemet samt
planerade åtgärder på arbetsplatsträffar och i områdesledningen.

•

Andelen brukare som får välja utförare av hemtjänst ska öka
Stadsdelsnämnden Öster når målet genom att biståndshandläggaren vid mötet förvissar sig
om att den enskilde förstått möjligheten och rätten att välja utförare, ber om återkoppling och
är extra tydlig. Vid behov kommer biståndshandläggaren kontakta brukaren på nytt om det är
oklart om den enskilde förstått hur hemtjänstvalet går till. Verksamheten kommer även att
säkerställa så att det framgår i utredningen under information om vilket val den enskilde gjort
eller om det inte gjorts något val.

•

Andel brukare som upplever att personalen informerar om tillfälliga förändringar ska öka
Stadsdelsnämnden Öster når målet genom att säkerställa att det finns rutiner för att meddela
brukaren om det inträffar något som gör att personalen blir sen till den planerade insatsen.

•

Andelen brukare som kan påverka vilka tider man får hjälp ska öka
Stadsdelsnämnden Öster når målet genom att med utgångspunkt från biståndsbedömning
och med hjälp av genomförandeplan planera stöd och hjälp utifrån brukarens individuella
behov. Nämndens förhoppning är även att arbetet med ”heltid för alla” kommer att bidra till
att verksamheten sätter brukarens behov och önskemål i centrum.

STADSDELSFÖRVALTNINGEN ÖSTER
Cecilia Bothin
Områdeschef Hemtjänst och hemsjukvård
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-

Nämnderna behöver fortlöpande följa upp om de metoder och åtgärder mot mobbning som skolorna arbetar med
ger någon effekt.
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Nämnderna behöver vidta åtgärder så att föräldrars och elevers möjligheter till inflytande i skola och fritidshem
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kartläggning, uppföljning och utveckling.
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Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola och
gymnasieskola läsåret 2013-2014; Kvalitetsrapport
Värdegrund
Uppgifterna i denna kvalitetsrapport är hämtade från Borås Stads förskolor och skolor. Rapporter
tas fram under en tvåårs-cykel där en del rapporter skrivs årligen och andra vartannat år.
Rapport
Barn och elever i behov av särskilt stöd
Värdegrund
Resultat och undervisning
Elever med annat modersmål än svenska
Kvalitetsarbete
Fritidshem

Jämna år
X
X
X
X

Ojämna år
X

X
X
X

Följande aspekter tas upp i rapporten om värdegrund:
•
•
•
•
•

Värdegrundsarbete
Likabehandlingsplan
Genus och jämställdhet
HBTQ
Inflytande och delaktighet

Rapporten i helhet finns att ta del av här Kvalitetsrapport Värdegrund 2014.
Kommunstyrelsen har tagit del av sammanfattningen av rapporten.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-17 att ”Utreda vilka antimobbningsmetoder som används på
skolorna i Borås Stad”. Metoderna redovisas för samtliga skolor på sidorna 25-29, 46 och 51 i den
kompletta rapporten. Av redovisningen framgår det att skolorna arbetar med ett flertal olika
metoder, men att många av skolorna inte reflekterat över vilka resultat arbetet ger.
Kommunstyrelsen anser att ett framgångsrikt arbete för att förebygga mobbning och kränkande
behandling är en viktig del i att fler elever ska nå målen. Nämnderna behöver därför fortlöpande
följa upp om de metoder och åtgärder som skolorna arbetar med verkligen ger någon effekt.
I rapporten hänvisas även till Skolverkets utvärdering av metoder mot mobbning, vilken kan ge
nämnderna vägledning i hur arbetet ska bedrivas och följas upp.
2013-12-19 beslutade Kommunfullmäktige att ”Stadsdelsnämnden Norr ges uppdraget att belysa frågan
om hur förskolan arbetar med jämställdhet i nästa kvalitetsrapport Värdegrund”. Frågan redovisas på sidan
10-12 i den kompletta rapporten. Av redovisningen framgår det att förskolorna arbetat med olika
fortbildningsinsatser kring genus och jämställdhet inom det ordinarie likabehandlingsarbetet. I
Stadsdel Öster har två förskolor tillgång till genuspedagoger, övriga stadsdelar saknar tillgång till
denna kompetens. Förskolecheferna skattar de flesta förskolorna i den övre hälften av skalan,
avseende hur genusmedvetet personalen arbetar, men det påtalas i rapporten att det krävs
återkommande kritiska diskussioner för att förskolorna ska kunna skattas på den högsta nivån.
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Eva Andreasson
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I rapporten redovisas även rektorernas självskattning av hur grund- och gymnasieskolan arbetat
med genus och jämställdhet. Alla skolor ligger över lägsta nivå i självskattningen och flera skolor
skattar att de är på väg mot kvalitetsnivå 3.
Rapporten belyser hur verksamheterna arbetar med inflytande och delaktighet för barn och
föräldrar. I föräldraenkäten anger 90 % av föräldrarna i förskolan att barnen ges möjlighet att
påverka sin vardag och 87 % att föräldrarnas synpunkter tas tillvara i planering och
genomförande av verksamheten. Föräldrarnas synpunkter stämmer väl överens med
förskolechefernas skattning.
Inom grundskolan har rektorerna skattat att eleverna i stor grad har inflytande över
undervisningen. Skolklimatundersökningen visar att eleverna i åk 4-6 i hög grad upplever att de
har inflytande medan eleverna i åk 7 -9 är mindre nöjda. 90 % av eleverna i åk 4-6 har svarat att
de känner till vad de ska kunna för att nå målen medan 76 % av eleverna i åk 7-9 har svarat att de
vet. Endast hälften av eleverna i åk 7-9 anser att de får vara med och tycka till om skolans regler.
Inom fritidshemmen är en stor andel av föräldrarna nöjda med informationen om hur barnen har
det medan 42 % har angett att det stämmer dåligt eller inte alls att de ges möjlighet att påverka
verksamheten.
Nämnderna behöver vidta åtgärder så att föräldrars och eleverna möjligheter till inflytande i skola
och fritidshem förbättras, samt fortlöpande följa upp resultatet av åtgärderna.
Rapporten visar på flera områden där åtgärder behövs på huvudmannanivå. Kommunstyrelsen
förutsätter att Stadsdelsnämnden Norr initierar och samordnar gemensamma behov av
kartläggning, uppföljning och utveckling.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
-

Nämnderna behöver fortlöpande följa upp om de metoder och åtgärder mot mobbning som skolorna
arbetar med ger någon effekt.

-

Nämnderna behöver vidta åtgärder så att föräldrars och elevers möjligheter till inflytande i skola och
fritidshem förbättras, samt fortlöpande följa upp resultatet av åtgärderna.

-

Kommunstyrelsen förutsätter att Stadsdelsnämnden Norr initierar och samordnar gemensamma behov av
kartläggning, uppföljning och utveckling.

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef

Värdegrund
2014
Kortversion
---------------------------Kvalitetsrapport om skolformerna i Borås Stad

Kommungemensam förskola och skola
Utvecklingsenheten

Inledning
Skollagen föreskriver att varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt
och kontinuerligt ska planera, följa upp och utveckla utbildningen1. I skollagen har det gamla
kravet på kvalitetsredovisning tagits bort och ersatts av ett krav på att det systematiska
kvalitetsarbetet ska dokumenteras.
Uppgifterna i denna rapport är hämtade från Borås Stads förskolor, skolor och fritidshem.
Förskolechefer och rektorer har genomfört självskattningar av sin verksamhet. Uppgifter från
Klimatundersökningen finns också med. Rapporten är sammanställd av Utvecklingsenheten,
förutom avsnittet om gymnasieskola/vuxenutbildning som är sammanställd av
utbildningsförvaltningen.
Rapporter tas fram under en tvåårscykel där en del rapporter skrivs årligen och andra vartannat
år.
År 1 innehåller rapporter om
a. barn och elever i behov av särskilt stöd,
b. värdegrund,
c. resultat och undervisning samt
d. barn och elever med annat modersmål än svenska
År 2 innehåller rapporter om
a. barn och elever i behov av särskilt stöd,
b. kvalitetsarbete,
c. resultat och undervisning samt
d. fritidshem.
Följande aspekter tas upp i rapporten om värdegrund:
•
•
•
•
•

Värdegrundsarbete
Likabehandlingsplan
Genus och jämställdhet
HBTQ
Inflytande och delaktighet

Rapporten består av fem delar:
1.
2.
3.
4.
5.

Förskola
Grundskola
Fritidshem
Grundsärskola
Gymnasieskola/Vuxenutbildning

Detta är en kortversion av den samlade kvalitetsrapporten om värdegrund 2014.

1

Skollagen 2010:800 4kap 3§

1

Förskola
Värdegrundsarbete
Värdegrundsarbete handlar om att utveckla ett demokratiskt förhållningssätt hos barn men även
hos pedagogerna. Området utgör grunden i läroplanen och ska genomsyra allt arbete i den
lärmiljö som barnen kommer i kontakt med i förskolan. Förskolecheferna har genomfört en
självskattning om värdegrundsarbete där resultatet utföll på följande vis:
1. Vi har kommit en bit på väg i vårt värdegrundsarbete. Vårt arbete är dock inte förankrat hos
alla. Vi uppmuntrar barn att uttrycka sin mening och bli respekterade för denna. Det pågår en
levande diskussion kring personalens förhållningssätt. Samsyn saknas dock på vissa områden
t ex kring hur man ser på olikheter i barngruppen.
2. Vi har ett fungerande värdegrundsarbete som sätter tydliga avtryck i verksamheten och som
resulterar i att kunskap, när det gäller normer och värden, ökar både hos barn och hos
pedagoger. Barn ges möjlighet att utveckla tolerans och förståelse för olika sätt att tänka och
vara. Värdegrundsarbetet bidrar till att en god stämning finns på förskolan.
3. Vi utgår från barns uppfattningar och erfarenheter för att bygga vidare på frågor som handlar
om solidaritet och människors lika värde oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, religion och
funktionshinder. Personalen reflekterar systematiskt kring dessa frågor. Personalgruppen för
kontinuerligt diskussioner om de demokratiska värdena och hur dessa kommer till uttryck i
förhållningssätt och praktisk handling.
Stadsdel
2
Norr
Väster
Öster
Borås Stad

1
0 förskolor
0 förskolor
0 förskolor
0 förskolor

på väg mot
7 förskolor
6 förskolor
0 förskolor
13 förskolor

2
9 förskolor
20 förskolor
1 förskola
30 förskolor

på väg mot
9 förskolor
9 förskolor
25 förskolor
43 förskolor

3
1 förskola
0 förskolor
0 förskolor
1 förskola

Utifrån förskolechefernas bedömning och resultat i klimatundersökningen kan vi generellt dra
slutsatsen att det bedrivs ett relativt gott värdegrundsarbete i förskolorna i Borås Stad. I
klimatundersökningen tycker 97 procent av föräldrarna att barnen ges möjlighet att utveckla sin
förmåga att vara en bra kompis.
Den pedagogiska miljön
Det talas mycket om den pedagogiska miljön i förskolan3 som skickar signaler ger signaler om
vilka beteenden som kan och/eller förväntas äga rum i miljön. Denna aspekt är något som
behöver utforskas ytterligare i förskolan, vilket är påbörjat då många förskolor har utmanat sina
dockvrår till att istället kallas hemvrå eller liknande.
Likabehandlingsplan
Förskolorna i Borås Stad har likabehandlingsplaner och planer mot kränkande behandling, vilka
uppfyller de krav som ställs i lagar och förordningar. Det som ändå framstår som ett
utvecklingsområde är barns och vårdnadshavares möjlighet att delta i forum för samråd.
Vårdnadshavarnas skattning av möjlighet till inflytande för dem och deras barn är högre än
förskolechefernas.
Genus och jämställdhet
Förskolecheferna skattar sina verksamheter relativt högt när det gäller medvetenhet om genus
och jämställdhet. Förskolecheferna har gjort en självskattning om genus utifrån följande
gradering:
2
3
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1. Förskolan visar i sitt arbete att människor är olika och samtalar om det tillsammans med
barnen. Det saknas dock ett medvetet förhållningssätt som främjar ett arbete mot stereotypa
könsroller. Det saknas medvetenhet om att man bemöter pojkar och flickor på olika sätt.
2. Personalen ger utrymme för barnens intressen, men uppmuntrar också barn att även pröva
andra alternativ som inte är könsstereotypa. Personalen är uppmärksam på sitt bemötande av
pojkar och flickor.
3. Personalen är uppmärksamma på och har återkommande diskussioner om hur förskolans
miljö och aktiviteter ger flickor och pojkar samma möjligheter att utveckla förmågor och
intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. Personalen motverkar medvetet
traditionella könsmönster genom att visa på alternativ och inspirera till nya upptäckter både i
olika aktiviteter och i lärmiljön. Personalen samtalar med och synliggör för barnen att det
finns olika familjekonstellationer, relationer och sexuella identiteter.
Resultatet blev följande:
Stadsdel
Norr
Väster
Öster
Borås Stad

1
0 förskolor
0 förskolor
0 förskolor
0 förskolor

på väg mot
0 förskolor
2 förskolor
0 förskolor
2 förskolor

2
11 förskolor
15 förskolor
12 förskolor
38 förskolor

på väg mot
13 förskolor
15 förskolor
13 förskolor
41 förskolor

3
2 förskolor
3 förskolor
2 förskolor
7 förskolor

De flesta påpekar att frågorna lyfts i det ordinarie likabehandlingsarbetet, men att inga särskilda
fortbildningsinsatser gjorts på området. För att leva upp till läroplanens mål om att motverka
stereotypa könsroller kan medvetna val i lärmiljön göras, men det som påverkar allra mest är
pedagogernas förhållningssätt. Återkommande kritiska diskussionerna krävs för att förskolorna
ska kunna skattas på den högsta nivån. Observationer eller videofilmning av verksamheten kan ge
goda underlag för dessa diskussioner.
Inflytande och delaktighet
Inflytande är en viktig förutsättning för att utveckla det demokratiska förhållningssättet hos barn
och pedagoger i förskolan. Nedan finns förskolechefernas självskattningar om barns inflytande i
undervisningen:
1. Barnen har till viss del inflytande över formerna för sitt lärande och innehållet i
verksamheten. Inflytandet sker mestadels spontant. Barn väljer sina aktiviteter inom ramen
för den fria leken. Barn får ta visst ansvar i olika rutinsituationer.
2. Barnen har inflytande över formerna för sitt lärande och innehållet i verksamheten genom ett
strukturerat arbetssätt. Planeringen görs synlig för barnen. Allt slags material finns tillgängligt
i barnens höjd. Barn får ta ansvar i olika rutinsituationer.
3. Barnen har stort inflytande över formerna för sitt lärande och innehållet i verksamheten
genom ett strukturerat arbetssätt. Barnintervjuer ligger till grund för planering av tema och
inköp av material. Det finns forum där barn ges möjlighet att utöva inflytande i förskolan.
Det finns medvetenhet hos personalen kring inflytande för både pojkar och flickor.
Stadsdel
Norr
Väster
Öster
Borås Stad

1
0 förskolor
0 förskolor
0 förskolor
0 förskolor

på väg mot
1 förskola
16 förskolor
2 förskolor
19 förskolor

2
16 förskolor
12 förskolor
10 förskolor
38 förskolor

på väg mot
10 förskolor
5 förskolor
11 förskolor
26 förskolor

3
1 förskola
2 förskolor
3 förskolor
6 förskolor

Utifrån förskolechefernas bedömning och utifrån resultat i klimatundersökningen kan vi generellt
dra slutsatsen att det är en positiv utveckling när det gäller barnens och vårdnadshavarnas
inflytande i förskolan. Ett fåtal förskolor bedöms ligga på den högsta nivån i chefernas
självskattningar och det är angeläget att man i stadsdelarna går vidare med samtal om vad ett gott
3

arbete för barninflytande är. Hur gör de som kommit längst och vilka konkreta exempel finns i
våra verksamheter? Hur får föräldrar insyn i vad barns inflytande innebär?
För att komma vidare i arbetet att utveckla inflytande i förskolan behöver frågor kring systematik
lyftas och verktyg för hur cheferna kan ta reda på hur det ser ut behöver utvecklas.

Grundskola
Förebyggande värdegrundsarbete
Rektorerna har genomfört följande självskattning om värdegrundsarbete:
1. Personalen använder sig av elevernas vardagserfarenheter för att samtala och reflektera kring
demokratiska värden. Det finns inget väl fungerande system för hantering av konflikter. Det
förebyggande arbetet är inte förankrat hos alla.
2. Det finns väl fungerande verktyg för t ex konflikthantering. Värdegrundsarbetet bidrar till att
en god stämning finns på skolan. Personalen lägger stor vikt vid att eleverna har kunskap och
insikt om vilka de grundläggande värderingarna är. Personalen på skolan är medvetna om sin
roll som förebilder och visar i ord och handling att all verksamhet omfattas av de
grundläggande demokratiska värderingarna.
3. Skolan har ett väl fungerande värdegrundsarbete som sätter tydliga avtryck i verksamheten
och som resulterar i att kunskap när det gäller normer och värden ökar både hos elever och
hos lärare. Det framgår tydligt att skolan aldrig är beredd att acceptera vare sig intolerans eller
främlingshat. Det finns en medveten strävan att motverka segregation och främlingskap
redan i hur skolans verksamhet organiseras.
Stadsdel
Norr
Väster
Öster
Kommungemensamma
särskilda
undervisningsgrupper
Borås Stad

1
0 skolor
0 skolor
0 skolor
0 grupper

på väg mot
0 skolor
0 skolor
0 skolor
0 grupper

2
6 skolor
9 skolor
3 skolor
1 grupp

på väg mot
4 skolor
6 skolor
3 skolor
2 grupper

3
0 skolor
1 skola
8 skolor
0 grupper

0 skolor

0 skolor

18 skolor

13 skolor

9 skolor

I det förebyggande värdegrundsarbetet visar resultaten att både personal och elever har
inflytande. Detta syns framför allt i arbetet med likabehandlingsplanen som följs upp och
revideras. Jämfört med beskrivningar i rapporten 2012 framträder ett tydligare arbete med fler
exempel på skolorna i syfte att förebygga och främja likabehandling, tolerans och demokratiska
värderingar. Det står dock klart att skolan hela tiden måste arbeta med att skapa ett gemensamt
förhållningssätt när det gäller bemötande. Värdegrundsarbete handlar om att utveckla ett
demokratiskt förhållningssätt hos elever men även hos personalen. Området utgör grunden i
läroplanen och ska genomsyra all verksamhet i den lärmiljö som eleverna kommer i kontakt med i
skolan. Nedan finns rektorernas självskattningar om kvaliteten på värdegrundsarbetet i skolan
och hur man arbetar med att utveckla värdegrunden samt en självskattning om trygghet och
trivsel. Det finns även ett avsnitt som tar upp vilka metoder mot mobbning skolorna arbetar
utifrån.
Trygghet och studiero
I klimatundersökningen menar 93 procent av eleverna i åk 4-6 och lika stor andel i 7-9 att de
känner sig trygga på skolan. Trots goda siffror finns behovet av att utveckla det förebyggande och
främjande arbetet så 172 av totalt 2985 elever i åk 4-6 och 152 av totalt 2699 elever i åk 7-9
uppger att det stämmer dåligt eller inte alls att de känner sig trygga i skolan. Det är ca 6 procent
av alla elever på dessa stadier. I självskattningen om trygghet och trivsel är det tydligt att det finns
mer att göra när det gäller studieron. 27 skolor menar att de flesta elever upplever att skolan är
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trygg och ligger antingen på nivå 2 eller på väg mot nivå 3. Fem rektorer har angett att deras
skolor befinner sig på nivå tre, det vill säga att eleverna upplever skolan som trygg och att skolan
präglas av studiero. Fem skolor når inte fram till nivå 2 och detta påverkar givetvis hela skolans
klimat.
Arbete utifrån likabehandlingsplanen
Arbetet med likabehandlingsplanen har inneburit att skolor utvecklat kunskaper om och rutiner
för att utreda och åtgärda och följa upp mobbning, även om det finns mer att utveckla så är ändå
signalen att det är få skolor som upplever behov av att utveckla detta jämfört med tidigare år.
Trygghetsvandring
I budget 2014 har uppdraget getts att trygghetsvandringar ska genomföras i alla Borås skolor.
Frågan har därför ställts till varje skola om detta sker.
Stadsdel
Norr
4
Väster
Öster

Kommungemensamma särskilda
undervisningsgrupper
Borås Stad

Ja
9 skolor
14 skolor
12 skolor
2 grupper
(varav 1
delvis)
35 skolor

Nej
1 skola
0 skolor
2 skolor
1 grupp

3 skolor

I stort sett alla skolor har genomfört trygghetsvandringar i sina verksamheter och detta har visat
på kritiska platser, vilket hjälpt skolan att undanröja dessa. I kommentarerna framgår att de skolor
i Öster som svarat nej har planerat att trygghetsvandring ska ske innan terminen slutar.
Metoder för att förebygga mobbning
Den redovisning som skolorna gjort är en mycket kort presentation av allt pågående arbete som
finns på varje skola för att förebygga mobbning. Knappt hälften av skolorna har reflekterat över
vilka resultat arbetet ger. Detta kan bero på att arbetet bedrivs på lång sikt och att det kanske sker
byten av strategier i det förebyggande arbetet som gör att det blir svårt att se vad som ger vilken
effekt.
Likabehandlingsplan
Borås Stads grundskolor uppfyller de krav som ställs i lagar och förordningar gällande
likabehandlingsplaner och planer mot diskriminering och kränkande behandling. Det är en bra
grund, men framgent behöver även verksamheten belysas, det vill säga hur planerna efterlevs i
praktiken. Flera rektorer påpekar också att exempelvis bemötandefrågor behöver diskuteras mer
på skolorna. Det är viktigt att påpeka att värdegrundsarbetet inte får reduceras till enbart arbete
med planerna eller arbete mot mobbing och diskriminering. Värdegrundsarbete är större än så
och handlar även om demokrati och människosyn i vidare bemärkelse.
Genus och jämställdhet
Rektorerna har genomfört en självskattning om genus, där de tagit ställning till följande tre
nivåer:
1. Skolan visar i sitt arbete att människor är olika och samtalar om det tillsammans med
eleverna. Personalen lyfter värden som allas lika värde och jämställdhet mellan kvinnor
och män. Det saknas dock ett medvetet förhållningssätt som främjar arbete mot
stereotypa könsroller. Det saknas medvetenhet om att man bemöter pojkar och flickor på
4
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olika sätt.
2. Personalen för återkommande samtal om sina egna normer, attityder och föreställningar
och om hur man bemöter varandra och eleverna. Personalen har återkommande
diskussioner om hur skolans miljö och aktiviteter ger flickor och pojkar samma
möjligheter att utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa
könsroller. Personalen belyser för eleverna att det finns olika familjekonstellationer,
relationer och sexuella identiteter för att bidra till likvärdighet och att se olikheter som en
tillgång.
3. Personalen är uppmärksam på sitt bemötande av pojkar och flickor och ger dem
möjligheter att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av
könstillhörighet. Personalen motverkar medvetet traditionella könsmönster genom att
visa på alternativ och inspirera till nya upptäckter både i olika aktiviteter och i lärmiljön.
Personalen får den kompetensutveckling som krävs för att vi professionellt ska kunna
utföra våra uppgifter.
Stadsdel
Norr
Väster
Öster
Kommungem
ensamma
särskilda
undervisnings
grupper
Borås Stad

1
0 skolor
0 skolor
0 skolor

på väg mot
0 skolor
4 skolor
2 skolor

2
8 skolor
9 skolor
10 skolor

på väg mot
2 skolor
3 skolor
2 skolor

3
0 skolor
0 skolor
0 skolor

0 grupper
0 skolor

0 grupper
6 skolor

1 grupp
27 skolor

2 grupper
7 skolor

0 grupper
0 skolor

Av rektorernas självskattningar att döma har de flesta av Borås Stads grundskolor kommit så pass
långt i sitt arbete med genus och jämställdhet att frågan diskuteras återkommande. För att nå den
högsta nivån krävs att personalen är uppmärksam på sitt bemötande av flickor och pojkar och att
de motverkar medvetet traditionella könsmönster genom att visa på alternativ och inspirera till
nya upptäckter, samt att personalen får adekvat fortbildning inom området. Framför allt finns det
anledning att fundera över hur de samtal som idag förs om genus skulle kunna utvecklas ett steg
längre till ett kollegialt lärande kring normkritiskt förhållningssätt. Nolltolerans avseende
maktlekar bör diskuteras vidare på skolorna liksom synen på vad som anses vara ett ”naturligt”
beteende för flickor respektive pojkar, så att inte mobbing bortförklaras eller förringas på grund
av genus. Det finns en koppling mellan värdegrundsarbete kring genus och könsroller och
arbetsro och studieresultat på skolan, i Borås Stads strävan att stärka sina skolresultat bör detta
tas i beaktande.
HBTQ
Samtliga högstadieskolor har arbetat med målet att undervisa kring HBTQ, men de har tagit sig
an uppgiften på olika sätt, vilket syns i tabellen nedan:
Vilken/vilka utbildningar har eleverna fått avseende HBTQ?
Skola
Insats
Norr
Engelbrektskolan
Ännu inget genomfört, dock planeras för eventuell gemensam insats för
årskurs 6-9 till hösten.
Erikslundskolan
Undervisning i SO och NO, Sex- och samlevnadsvecka för årskurs 9.
Fristadskolan
Undervisning i SO och NO, föreläsning med RFSL för årskurs 9.
Väster
Daltorpskolan
Heldag om normkritiskt arbete med RFSL.
Sandgärdskolan
I ordinarie undervisning, samt föreläsningar av RFSL.
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Särlaskolan
Viskaforsskolan
Öster
Bodaskolan
Dalsjöskolan

Arbete med Likabehandlingsplanen. Undervisning i SO och NO.
Undervisning i SO och NO. Föreläsning med RFSL.
Föreläsning för alla elever i årskurs 7-9.
I ordinarie undervisning, samt föreläsningar av RFSU i samband med
Värdegrundsdagarna.

Troligtvis är det betydelsefullt att ta externa föreläsare till skolan, inte minst för att eleverna ska få
möta personer som har egna erfarenheter av att leva som HBTQ-personer. Däremot är det
viktigt att poängtera att frågan inte får reduceras till ett jippo en gång per läsår, utan att den bör
rymmas även inom ordinarie undervisning. För att detta ska kunna ske krävs det att all personal
har kompetens inom detta område.
Inflytande och delaktighet
Rektorerna har gjort följande självskattning om elevers inflytande över sitt lärande
1. Eleverna har litet inflytande över formerna för sitt lärande och innehållet/upplägget i
undervisningen. Elevernas kännedom om målen i olika ämnen varierar.
2. Eleverna har inflytande över formerna för sitt lärande och innehållet/upplägget i
undervisningen. Eleverna har relativt god kännedom om målen i olika ämnen.
3. Eleverna har stort inflytande över formerna för sitt lärande och innehållet/upplägget i
undervisningen. Eleverna är medvetna om målen i olika ämnen och vet vad de behöver
kunna för att nå målen.
Stadsdel
5
Norr
Väster
6
Öster
7
SUG
Borås Stad

1

på väg mot
1 skola
0 skolor
0 skolor
0 skolor
1 skola

2
8 skolor
12 skolor
12 skolor
2 grupper
32 skolor

på väg mot
0 skolor
4 skolor
4 skolor
1 grupp
8 skolor

3

Huvuddelen av rektorerna skattar att eleverna har inflytande över lärandet och undervisningen
och att eleverna är medvetna om målen i olika ämnen. Trots att arbetet med bedömning för
lärande -BFL, på de flesta skolor pågått i mer än fyra år är det ingen rektor som bedömer att
skolan är framme vid att eleverna har stort inflytande över formerna för sitt lärande och
innehållet/upplägget i undervisningen.
Det är glädjande att en tydlig majoritet av eleverna känner sig respektfullt bemötta i våra skolor
men så många som 350 elever i åk 7-9 menar att det inte stämmer eller stämmer dåligt.
Elevsvaren visar att vi har mer att göra inte minst på att återkoppla till eleverna hur deras åsikter
påverkar planering och innehåll i verksamheten. Att hälften av eleverna i åk 7-9 inte upplever att
de får vara med om att tycka till om skolans regler strider mot styrdokumenten och kräver
distinkta insatser. Klimatundersökningen 2014 visar att 89,9 procent av elever i åk 4-6 uttrycker
att de vet vad de ska kunna för att nå målen i olika ämnen. Motsvarande siffra för elever i åk 7-9
är 75,6 procent. Kännedom om målen i ämnena försämras ju äldre eleverna blir. Även om det
ser bra ut med nästan 90 procent i åk 4-6 så innebär det att 254 elever på mellanstadiet i Borås
Stads skolor menar att de inte vet vad de ska kunna för att nå målen. För högstadiet handlar det
om 491 elever. Dessa elever har inte det inflytande över sitt lärande som de har rätt till.
Fortfarande minskar elevernas upplevelse av inflytande med stigande ålder, tvärtemot
styrdokumentens intentioner.
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Myrås och Målsryd har satt åk 1-3 på nivå 2 och åk 4-6 på väg mot 3
7 Särskilda undervisningsgrupper: Sjukhusskolan, Kommunikationsklassen, A-resursen…?
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Fritidshem
Rektorerna har genomfört följande självskattning om värdegrundsarbete i fritidshemmen:
1. Personalen använder sig av elevernas vardagserfarenheter för att samtala och reflektera
kring demokratiska värden. Det finns inget väl fungerande system för hantering av
konflikter. Det förebyggande arbetet är inte förankrat hos alla.
2. Det finns väl fungerande verktyg för t ex konflikthantering. Värdegrundsarbetet bidrar till
att en god stämning finns på fritidshemmet. Personalen lägger stor vikt vid att eleverna
har kunskap och insikt om vilka de grundläggande värderingarna är. Personalen är
medveten om sin roll som förebilder och visar i ord och handling att all verksamhet
omfattas av de grundläggande demokratiska värderingarna.
3. Fritidshemmet har ett väl fungerande värdegrundsarbete som sätter tydliga avtryck i
verksamheten och som resulterar i att kunskap när det gäller normer och värden ökar
både hos elever och hos personal. Det framgår tydligt att fritidshemmet aldrig är beredd
att acceptera vare sig intolerans eller främlingshat. Det finns en medveten strävan att
motverka segregation och främlingskap redan i hur fritidshemmets verksamhet
organiseras.
Stadsdel
8
Norr
Väster
9
Öster
Borås Stad

1
0 fritidshem
1 fritidshem
0 fritidshem
1 fritidshem

på väg mot
0 fritidshem
0 fritidshem
1 fritidshem
1 fritidshem

2
1 fritidshem
4 fritidshem
4 fritidshem
9 fritidshem

på väg mot
8 fritidshem
7 fritidshem
5 fritidshem
20 fritidshem

3
0 fritidshem
0 fritidshem
1 fritidshem
1 fritidshem

Spridningen bland fritidshemmen är stor i Borås Stad med undantag av stadsdel Norr där de
flesta rektorer gör en bedömning att fritidshemmen befinner sig på väg mot nivå 3.
Det är också skillnad på hur värdegrundsarbetet på fritidshemmet bedöms av rektor jämfört med
hur rektor bedömer skolans arbete. I stadsdel Norr bedöms hälften av fritidshemmen ha ett
bättre fungerande värdegrundsarbete jämfört med skolan. Även i stadsdel Väster är det nästan
hälften av fritidshemmen som får en högre bedömning. I stadsdel Öster är det tvärtom så att
flertalet fritidshem får en lägre bedömning av kvaliteten jämfört med skolan. Efter ett gediget
arbete med likabehandlingsplaner och planer mot diskriminering och kränkande behandling, inte
minst i samband med Skolinspektionens granskning, uppfyller så gott som alla skolor nu även
kraven på tydliga skrivningar om fritidshemmen.

Grundsärskola
Det finns väl fungerande verktyg för t ex konflikthantering. Värdegrundsarbetet bidrar till att en
god stämning finns på skolan, men det är fortfarande mer att arbeta med för att uppnå ett väl
fungerande värdegrundsarbete. Trygghetsvandringar har genomförts. Grundsärskolorna har
fungerande likabehandlingsplaner och planer mot diskriminering och kränkande behandling, men
skrivningar om fritidshemmen kan komma att behöva ses över. Arbete med genus, jämställdhet
och HBTQ kan behöva stärkas i form av kompetensutveckling för personalen.

Gymnasieskola/Vuxenutbildning
Värdegrundsarbetets olika delar – trygghet och trivsel, inflytande, genus, och föräldrasamverkan belyses i denna rapport genom olika självvärderingarna och självskattningarna som skolorna har
8
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genomfört. Glädjande är att inga skolor finns på den lägsta kvalitetsnivån, 1, i självskattningarna
och att det finns skolor som har nått den högsta kvalitetsnivån, 3, inom några områden. De
skolor som återfinns på väg mot eller på kvalitetsnivå 2 samt på väg mot kvalitetsnivå 3 har
genom självskattningarna och självvärderingarna kunnat identifiera förbättrings- och
utvecklingsområden att arbeta vidare med. Detta kan gälla att få eleverna att utöva sin rätt till
inflytande, att i likabehandlingsarbetet utveckla kartläggningen, att få all personal att bli
föredömen när det gäller värdegrundsarbetet, att få alla elever att uppleva skolan som trygg. Varje
skola måste noggrant analysera sitt nuläge och sina behov.

9

KU 4
BESLUTSFÖRSLAG

Information om kvalitetsgranskning av undervisningen i teknik
i grundskolan; Skolinspektionens rapport
Skolinspektionen har granskat kvaliteten på undervisningen i teknik i grundskolan på ett antal skolor i
landet. Granskningen genomfördes i ett slumpmässigt urval om totalt 22 skolor i landet. Dannikeskolan
är en av de skolor som valdes ut. I granskningen identifierades följande utvecklingsområden för
Dannikeskolan:
•
•
•

Eleverna behöver få en teknikundervisning som utgår från kursplanen i teknik.
Eleverna behöver få teknikundervisning av ämnesbehöriga lärare samt lokalmässiga och
materiella resurser för en teknikundervisning av god kvalitet.
Tekniklärarna behöver samverka i syfte att utveckla teknikundervisningen

Stadsdelsnämnden Öster ansvarar för att redovisa till Skolinspektionen hur man avser att arbeta för att
förbättra inom de identifierade utvecklingsområdena.
Skolinspektionen har nu skickat den övergripande rapporten, som avser samtliga granskade skolor och
bifogar också det självvärderingsverktyg som är framtaget inom projektet i samarbete med Skolverket
och CETIS - Centrum för teknik i skolan. Verktyget kan skolorna använda för att själva granska
teknikundervisningen på sin skola.
Rapport och mer information finns på följande länk: http://www.skolinspektionen.se/Omoss/Press/Pressmeddelanden/Skolor-prioriterar-ned-teknikamnet/
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skolinspektionens rapport samt självvärderingsverktyget översänds till Stadsdelsnämnderna, med uppmaning att använda
informationen som stöd i uppföljning och utveckling av undervisningen.
140602
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag
2014-06-02
Datum

Annette Carlson
Kommunalråd

Samverkan
Ja
x Nej
Kommentar:
Diarienummer: 2013/KS0580
Handläggare: Eva Andreasson, tfn 033-35 32 20
Datum/avdelningschef: 2014-06-02/Ingegerd Eriksson

Programområde: 3

Kvalitetsgranskning
sammanfattning 2014:04

Teknik – gör det
osynliga synligt
Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning

Sammanfattning
Skolinspektionen har granskat kvaliteten i
teknikundervisningen på 22 grundskolor.
Kvalitet i detta sammanhang är definierad som förmågan att verka i enlighet med de nationella styrdokumenten för ämnet. I granskningen har
Skolinspektionen också utgått från relevant forskning och utredningar inom
området.
Skolinspektionens utredare har observerat tekniklektioner och intervjuat
elever, lärare och rektorer. En enkätundersökning (webbenkät) har genomförts bland de elever som gick i årskurserna 5-9 på de granskade skolorna
höstterminen 2013. Totalt besvarades enkäten av nästan 1 500 elever.
Därtill har dokument från skolorna samlats in, exempelvis
timplaner, elevernas scheman, lärares planeringar för teknikundervisningen samt arbets- och provuppgifter i teknik. ”... teknikämnet
har en undanI granskningen har Skolinspektionen tagit reda på
om eleverna får en teknikundervisning som planeras,
skymd plats i
genomförs och anpassas utifrån deras förutsättningar,
svenska skolor ...”
förväntningar och intressen. Skolinspektionen har också
undersökt om eleverna erbjuds en kvalitativt god teknikundervisning i enlighet med syfte och mål i läroplanens kapitel 1 och 2 samt
kursplanen i kapitel 3 (se Skolverket 2011b), och som eleverna upplever som
meningsfull. Undervisning enligt läroplanen förutsätter att det finns tillgång
till adekvat lärarkompetens och ändamålsenliga lokaler, läromedel, utrustning och materiel, varför även detta ingår i granskningens intresseområde.
Granskningen visar i likhet med andra undersökningar att teknikämnet
har en undanskymd plats i svenska skolor och att kvaliteten behöver förbättras i olika avseenden. Granskningens huvudresultat är följande:

2

SKOLINSPEKTIONENS RAPPORT

Undervisningen utgår alltför sällan från elevernas intressen, behov och
erfarenheter och är inte tillräckligt relevant för eleverna
Enligt kursplanen i teknik ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas
intresse för teknik. Granskningen visar att elevernas intresse för teknikämnet
sjunker under de senare årskurserna i grundskolan – särskilt flickornas
intresse. För att eleverna ska utveckla ett intresse för teknik så måste de
erbjudas en teknikundervisning som de upplever som relevant.
Granskningen visar att många elever uppfattar att det som de lär sig i teknik inte är användbart eller intressant för dem. Vidare uppfattar många elever
att undervisningen inte ger tillräcklig utmaning och
stimulans. Granskningen har också visat att lärarna
”… eleverna är inte
i flera fall missar tillfällen att knyta an sin undervisdelaktiga i sitt eget
ning till elevernas vardag och till det omgivande
lärande.”
samhället.
Det framgår också att lärarna i alltför låg grad utgår
från elevernas förkunskaper, erfarenheter och intressen då de
planerar teknikundervisningen. Vidare framkommer att eleverna ofta inte är
delaktiga i sitt eget lärande. Läraren tydliggör sällan vad eleverna kan och
vad de ska lära sig. Dessa omständigheter medför att eleverna får ett för lågt
inflytande över teknikundervisningen och över sitt lärande.
Sammantaget kan konstateras att eleverna alltför sällan får möta en undervisning som är relevant för dem. Det påverkar troligen elevernas intresse
för teknikämnet och för teknik i allmänhet. Särskilt bekymmersamt är resultatet att flickornas intresse sjunker så drastiskt.
Undervisningen utgår alltför sällan från teknikämnets förhållningssätt
och metoder
För att eleverna ska få möjlighet att utveckla de förmågor som anges i kursplanens syfte måste undervisningen utgå från vad som i rapporten benämns
som teknikämnets särdrag. Granskningen visar att många lärare känner sig
osäkra på kursplanen samt de förhållningssätt och metoder som är utmärkande för teknikämnet och som medför ett effektivt lärande i teknik. Det
gäller både lärare med behörighet att undervisa i ämnet och de som saknar
en sådan behörighet.
Granskningen visar att de praktiska momenten dominerar i teknikundervisningen. Eleverna bygger och konstruerar. Eleverna ges dock alltför sällan
möjlighet till teoretisk förankring eller diskussion och reflektion i samband
med det praktiska arbetet, trots att skolbesöken visat att det i många klassrum finns en lugn och trygg lärandemiljö som skulle
kunna möjliggöra detta. Det leder till ett oreflekterat
”… i många fall kan
görande och till att eleverna inte vet vad de ska lära
det innebära att
sig av de praktiska momenten. Eleverna får också i
teknikämnets särdrag
alltför hög grad styrda uppgifter som ska utmynna i
en och samma lösning. Det gynnar inte utvecklingen
suddas ut.”
av elevernas problemlösningsförmåga och kreativitet.
Det innebär också i många fall att elever tycker att uppgifterna är för enkla och att de inte uppfattar att de får tillräckliga utmaningar i
ämnet.
Av granskningen framgår att det är vanligt att teknikundervisningen
integreras med undervisning i andra ämnen, och att detta i många fall kan
innebära att teknikämnets särdrag suddas ut. Det blir otydligt för eleverna

SKOLINSPEKTIONENS RAPPORT

3

när de har teknik, vad de ska lära sig i teknik och vad som skiljer teknik från
andra ämnen. Särskilt tydligt är detta när tekniken integreras med de naturorienterande ämnena.
Ansvaret för att förankra teknikundervisningen i forskning och beprövad
erfarenhet och att utveckla undervisningen ligger hos lärare, rektorer och huvudmän. Ansvaret för att lärarna har rätt kompetens för att undervisa i teknik
ligger i huvudsak på huvudmännen.
Undervisningen utgår alltför sällan från kursplanen – det finns brister i
undervisningstid, lärarkompetens och samverkan, utrustning, materiel
och läromedel
Det löfte om teknikundervisning staten ger till eleverna i kursplanen infrias
inte. Granskningen visar att lärarnas kunskap om kursplanen är för låg.
Skolor och lärare har av olika anledningar svårt att erbjuda en undervisning
där eleverna får förutsättningar att utveckla de förmågor i teknik som anges i
kursplanen. Ibland planeras och genomförs inte heller un”…eleverna får
dervisningen utifrån det centrala innehållet i kursplanen,
trots att det är ett obligatoriskt innehåll.
för lite teknikEn möjlig orsak till ovanstående är att eleverna får för
undervisning.”
lite teknikundervisning. Skolverket har vid utformningen av
kursplanen utgått ifrån att eleverna ska ha cirka 200 timmar teknikundervisning från årskurs 1-9. I granskningen
har Skolinspektionen granskat flera skolor där mindre än
100 timmar är avsatta för teknikundervisning. I många fall framgår inte hur
många timmar som är avsatta för ämnet teknik i skolornas timplaner. Skolorna kan dessutom ofta ha svårt att redogöra för hur mycket tid som faktiskt
används för teknikundervisningen.
En annan orsak till att eleverna inte får möjlighet att utveckla förmågorna
som kursplanen anger kan vara att undervisningen sker på för låg nivå. Skolinspektionen ser att lärare på flera skolor utgår från det centrala innehållet för
årskurserna 4-6 i sin undervisning i årskurserna 7-9. Lärarsamverkan i syfte
att planera för en undervisning som utvecklar elevernas förmågor över tid
saknas i de flesta fall. Istället börjar varje enskild lärare om ”från början” med
teknikundervisningen då de möter en ny elevgrupp.
I granskningen har Skolinspektionen också besökt skolor som saknar
ändamålsenliga läromedel, utrustning och materiel för att lärarna ska kunna
undervisa eleverna utifrån det centrala innehållet.
Ansvaret för att eleverna alltför sällan får den undervisning i teknik de
har rätt till enligt de statliga styrdokumenten bör läggas på lärare, rektorer
och huvudmän. Men det är också relevant att fundera över de omständigheter som råder och som kan tolkas som att teknikämnet inte har särskilt
stor tyngd som eget ämne. Exempelvis handlar det om att teknik vanligtvis
nämns i samma andetag som naturvetenskap eller naturorienterande ämnen
(biologi, fysik och kemi) och att eleverna inte behöver nå godkända resultat
i ämnet teknik för att antas på något av de tekniskt inriktade programmen i
gymnasieskolan.
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Utifrån granskningens resultat formulerar Skolinspektionen ett antal kritiska
områden som skolor i Sverige behöver ta hänsyn till för att utveckla elevernas
intresse för teknik.

Synliggör teknik för eleverna. Med utgångspunkt i kursplan, forskning och beprövad erfarenhet behöver teknikämnet behandlas så att eleverna förstår syftet med undervisningen i ämnet. Eleverna behöver, från tidiga år och genom hela
grundskolan, få större möjligheter att möta en teknikundervisning som utgår ifrån förhållningssätt och metoder som utmärker teknikämnet. Eleverna behöver också ges ett större inflytande över teknikundervisningen och över sitt eget lärande
i teknik. Detta behövs för att eleverna ska få en chans att uppfatta vad teknik är och kunna utveckla ett intresse för teknik.
Skapa mening och relevans — uppmärksamma särskilt flickorna. I de lägre årskurserna är flickorna lika intresserade av teknik som pojkarna. Hos flickorna sjunker detta intresse markant
under senare årskurser. Undervisningen behöver bedrivas så
att både flickor och pojkar uppfattar den som meningsfull. Undervisningen behöver också i högre grad knyta an till elevernas
vardag och kommande studie- och yrkesliv samt till det samhälle
som omger oss, för att skapa intresse och relevans för eleverna.
Utveckla lärarnas kompetens. Forskning tyder på att lärarens roll i klassrummet är avgörande för elevernas lärande.
Teknikundervisning behöver bedrivas av utbildade tekniklärare
med kunskap om kursplan och teknikämnets didaktik. Det finns
skickliga och engagerade tekniklärare på skolorna. Det finns också många goda exempel på att teknikundervisningen genomförs
med god kvalitet. Utnyttja detta för att utveckla undervisningen.
I detta arbete är också kontinuerlig kompetensutveckling viktig.
Uppmärksamma teknikämnet — gör det osynliga synligt.
Teknikämnet kommer ofta i skymundan och teknikämnet har lågstatus på skolorna. Uppmärksama teknikämnet och utveckla teknikundervisningen så att elevernas rätt till kunskap i teknik infrias.
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Granska din skola - teknikundervisningen.
Det här är ett verktyg för att kunna analysera vilken kvalitet på teknikundervisningen din skola har. Det är en självvärdering och är tänkt för dig som finns
i skolans ledning, för lärarlag eller för enskilda lärare. Ett förslag på genomförande är att lärare som undervisar i teknik och rektor var för sig genomför
självvärderingen först och sedan tillsammans diskuterar resultatet och vilka
åtgärder som behövs. Frågorna utgår från de bedömningsområden Skolinspektionen använder i sin granskning av undervisning i teknik läsåret 20132014. Efter frågorna finns ett avsnitt som belyser vad styrdokument och forskning säger om de teman som tas upp i självvärderingen. Verktyget har tagits
fram av Skolinspektionen och kvalitetssäkrats av Skolverket och Centrum för
tekniken i skolan (CETIS) vid Linköpings universitet.
Lycka till!

Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159
Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10
www.skolinspektionen.se
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1.

Finns det resurser, i form av lärarkompetens samt lokaler, läromedel
och materiel?

Här ska ni avgöra om lärarna har adekvat utbildning för att undervisa ämnet i aktuell
åldersgrupp. Ni ska också avgöra om det går att bedriva en undervisning med god kvalitet och enligt läroplan och kursplan med de lokaler (eller lärmiljöer), läromedel och
material som finns att tillgå.
1.1 Har lärarna adekvat utbildning för att undervisa i ämnet. Utgå från lärarlegitimationerna?
Nöjd

Delvis nöjd

Inte nöjd

1.2 Upplever lärarna att de har tillräcklig kompetens för att undervisa i ämnet?
Nöjd

Delvis nöjd

Inte nöjd

1.3 Finns på rektorsnivå kunskap om lärarnas reella kompetens?
Nöjd

Delvis nöjd

Inte nöjd

1.4 Finns det möjlighet för lärare att komplettera sin kompetens om det behövs?
Nöjd

Delvis nöjd

Inte nöjd

1.5 Finns det en upprättad fortbildnings-/kompetensutvecklingsplan vid din
skola, som bygger på en inventering av lärarnas kompetens?
Nöjd

Delvis nöjd

Inte nöjd

1.6 Finns det lokaler/lärmiljöer som ger möjlighet till praktiska inslag som
konstruktionsarbete, teknikutvecklingsarbete och dokumentation i form av
skisser, ritningar och modeller?
Nöjd

Delvis nöjd

Inte nöjd

1.7 Finns det lokaler/lärmiljöer som ger möjlighet till teoretiska inslag, diskussion och reflektion i grupp och enskilt?
Nöjd

Delvis nöjd

Inte nöjd

1.8 Finns det möjlighet till undervisning som bygger på kontakter med det
omgivande samhället, t.ex. musei- och företagsbesök eller att personer
bjuds in till skolan?
Nöjd

Delvis nöjd

Inte nöjd
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1.9 Finns det läromedel1 som ger möjligheter till informationsinhämtning för
teknikutvecklings-2 och konstruktionsarbete samt fördjupning?
Nöjd

Delvis nöjd

Inte nöjd

1.10 Finns det materiel3 och utrustning som ger möjlighet till praktiska inslag
som konstruktions och teknikutvecklingsarbete2 och dokumentation i form
av skisser, ritningar och modeller?
Nöjd

Delvis nöjd

Inte nöjd

1.11 Finns det möjlighet att förvara materiel och elevarbeten på ett ändamålsenligt sätt?
Nöjd

Delvis nöjd

Inte nöjd

1.12 Har skolan en övergripande och gemensam plan för användning av lokaler, läromedel, materiel och utrustning?
Nöjd

Delvis nöjd

Inte nöjd

1.13 Finns en långsiktig plan och rutiner för inköp, studiebesök mm.
Nöjd

Delvis nöjd

Inte nöjd

böcker, häften, datorer, appar, program mm
identifiering av behov, undersökning, förslag på lösningar konstruktion och utprövning
3 Förbrukningsmateriel, trä, plast, glas, betong, elektronik mm samt verktyg anpassade
till materielen
1
2
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2.

Sätts undervisningen in i ett för eleverna relevant sammanhang?

Här ska ni avgöra om undervisningen genomförs på ett sådant sätt att eleverna uppfattar den som relevant för dem. Det handlar om att ta reda på om eleverna uppmärksammas på teknik som finns i samhället och som de omger sig med i sin vardag, och vilken
betydelse teknik har för dem och för mänskligheten i stort. Ni ska med andra ord ta reda
på om undervisningen knyter an till teknik i det omgivande samhället och i elevernas
vardag. I detta ingår också att relatera teknikundervisningen till fortsatta studier och
arbetsliv.
2.1 Knyter undervisningen an till teknik i det omgivande samhället och den
teknik som eleverna omger sig med i sin vardag?
Nöjd

Delvis nöjd

Inte nöjd

2.2 Får eleverna i undervisningen reda på vad som särskiljer teknik i förhållande andra vetenskaper och konstarter?
Nöjd

Delvis nöjd

Inte nöjd

2.3 Uppmärksammas eleverna i undervisningen på vilken betydelse tekniken
har kommit att spela i människans liv, på gott och ont?
Nöjd

Delvis nöjd

Inte nöjd

2.4 Får eleverna möjlighet att se på teknik ur ett historiskt perspektiv i undervisningen?
Inte nöjd
Nöjd
Delvis nöjd
2.5 Får eleverna i undervisningen förståelse för vilken betydelse kunskaper i
teknik kan ha för kommande studier och arbetsliv, exempelvis av lärare i
undervisningen eller via studie- och yrkesvägledning, prao, besök på skolan eller studiebesök.
Nöjd

Delvis nöjd

Inte nöjd
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3.

Vävs teori och praktik samman så ett holistiskt lärande4 möjliggörs?

Här ska ni avgöra om eleverna får möta en teknikundervisning där teori och praktik
vävs samman. Det handlar om att eleverna får möjligheter till ett holistiskt lärande, där
varierade arbetssätt och arbetsformer används i förhållande till ett och samma lärandeobjekt5, i syfte att eleverna ska nå en djupare förståelse.
Ni ska också avgöra om att eleverna får möjlighet att reflektera, diskutera och tillämpa
olika problemlösningsstrategier. Genomförs insatser för att främja elevernas kreativitet
och intresse för att utveckla lösningar på problem?
3.1 Får eleverna arbeta med teknikutvecklings- och konstruktionsarbete? Får
exempelvis eleverna arbeta med teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och
utprövning. Får eleverna undersöka, pröva, konstruera, bygga, skapa, använda olika material och artefakter (verktyg och utrustning) för praktiska
övningar.
Nöjd

Delvis nöjd

Inte nöjd

3.2 Får eleverna pendla mellan att göra praktiskt inriktade arbetsuppgifter och
att reflektera över det som sker med hjälp av begrepp och teorier?
Nöjd

Delvis nöjd

Inte nöjd

3.3 Får eleverna dokumentera sin förståelse av ett lärandeobjekt med hjälp av
skisser, ritningar, fysiska och/eller digitala modeller och skriftliga rapporter.
Nöjd

Delvis nöjd

Inte nöjd

3.4 Får eleverna under teknikutvecklings- och konstruktionsarbete möjlighet att
diskutera och reflektera med varandra och med läraren så att det inte blir
ett oreflekterat görande eller oprövat tänkande?
Nöjd

Delvis nöjd

Inte nöjd

3.5 Får eleverna reflektera och diskutera med varandra och med läraren hur val
av olika tekniska lösningar och artefakter påverkar funktionalitet, estetik,
etik, könsroller, ekonomi och hållbar utveckling?
Nöjd

4

Delvis nöjd

Inte nöjd

Holistiskt perspektiv på lärande = teori och praktik vävs samman och relaterar till samma lärandeobjekt för att eleverna ska nå en djupare förståelse. Det inkluderas ett görande för att skapa
eller använda teoretisk kunskap. Teoretisk kunskap erövras i hög grad genom konkret arbete.
5 Ett specifikt ämnesinnehåll - det eleverna ska lära sig, det eleverna ska kunna
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4.

Möter undervisningen elevernas olika förutsättningar, förväntningar
och intressen?

Här ska ni avgöra om ni i undervisningen fångar upp, hanterar och tar tillvara elevernas olika förutsättningar, förväntningar och intressen. Ni ska avgöra om eleverna stimuleras och utmanas, exempelvis genom att möjlighet till reflektion och problematisering. Ni ska också avgöra om elever som befaras att inte nå upp till kunskapskraven i
teknik eller har andra svårigheter i skolsituationen ges särskild uppmärksamhet.
4.1 Tar läraren reda på elevernas olika kunskaper och förutsättningar på ett systematiskt sätt och hanterar och tar tillvara denna information genom att
variera och anpassa undervisningens innehåll, arbetsform och genomförande.
Nöjd

Delvis nöjd

Inte nöjd

4.2 Tar läraren reda på elevernas olika förväntningar och intressen på ett systematiskt sätt och hanterar och tar tillvara denna information genom att variera och anpassa undervisningens innehåll, arbetsform och genomförande.
Nöjd

Delvis nöjd

Inte nöjd

4.3 Ges eleverna möjlighet till inflytande i undervisningen, till exempel vid
planering i uppläggningen av undervisningsavsnitt?
Nöjd

Delvis nöjd

Inte nöjd

4.4 Ges elever som har svårigheter att nå kunskapskraven i teknik extra uppmärksamhet och stöd och anpassningar i undervisningen?
Nöjd

Delvis nöjd

Inte nöjd

4.5 Individanpassas undervisningen i teknik? Får eleverna till exempel arbeta i
olika tempo och med olika svårighetsgrad? Är arbetsuppgifterna utmanande utifrån deras förutsättningar?
Nöjd

Delvis nöjd

Inte nöjd

4.6 Ges eleverna uppgifter ”utan tak”, dvs av sådan art att eleverna på olika
sätt kan fördjupa sig och aktivt arbeta med dem under hela den avsatta tiden?
Nöjd

Delvis nöjd

Inte nöjd
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5.

Är det ett tryggt, stödjande och uppmuntrande lärandeklimat?

Här ska ni avgöra om lärandemiljön präglas av kommunikation, interaktion och flerstämmighet samt om den är uppmuntrande och stödjande. Det innebär att avgöra om
eleverna bemöts med respekt, om de får positiv respons och om det från skolans sida
uttrycks höga och ändamålsenliga förväntningar på eleverna. Det handlar med andra
ord om att skolan stöttar elevernas självtillit.
5.1 Har läraren strategier för att skapa ett klimat i undervisningen så att eleverna fokuserat kan utföra sina arbetsuppgifter?
Nöjd

Delvis nöjd

Inte nöjd

5.2 Skapar läraren en trygg lärandemiljö genom att skapa en positiv atmosfär i
klassrummet och bemöta eleverna med respekt? Talar till exempel läraren
till eleverna på ett positivt sätt och bemöter läraren elevernas åsikter med
intresse, allvar och respekt?
Nöjd

Delvis nöjd

Inte nöjd

5.3 Skapar läraren en uppmuntrande lärandemiljö? Uppmuntrar till exempel
läraren eleverna att gör sitt bästa och våga sikta högre genom att uttrycka
höga och ändamålsenliga förväntningar och ser läraren till att eleverna vågar ta risker och göra försök – misstag ses som tillfälle till lärande?
Nöjd

Delvis nöjd

Inte nöjd

5.4 Skapar läraren ett öppet diskussionsklimat? Ges eleverna till exempel talutrymme och uppmuntras de att delta i samtal och lyssnar läraren på vad
eleverna har att säga?
Nöjd

Delvis nöjd

Inte nöjd
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6.

Synliggörs elevernas lärande?

Här ska ni avgöra om läraren utövar ett tydligt pedagogiskt ledarskap och därigenom
skapar överblick och sammanhang för eleverna. Har undervisningen ett tydligt mål,
syfte och upplägg samt en tydlig struktur i introduktion, genomförande och uppföljande avslutning? Är det tydligt för eleverna vad teknikämnet syftar till enligt kursplanen, både i ett kortsiktigt och i ett mer långsiktigt övergripande perspektiv.
Synliggörs elevernas lärande bland annat genom att eleverna ges återkoppling på sitt
lärande, exempelvis med hjälp av formativ bedömning? Genom återkoppling från läraren får eleverna tillfälle att reflektera över sitt lärande och över undervisningens innehåll, arbetssätt och mål.
6.1 Vet eleverna vad de ska lära sig och varför, d.v.s. känner eleverna till syftet
med arbetsområdet, vilket innehåll som ska behandlas och vilka delar av
kunskapskraven som bedömningen kommer att göras mot samt vilka bedömningsaspekter som är aktuella för arbetsområdet? Har läraren diskuterat med eleverna varför de ska lära sig teknik?
Nöjd

Delvis nöjd

Inte nöjd

6.2 Vet läraren vad eleverna kan? Till exempelvis vilka förkunskaper eleverna
har inför ett nytt arbetsområde. Stämmer läraren till exempel systematiskt
av vad eleverna kan och hur eleverna utvecklar aktuella förmågor? Använder lärare arbetsmetoder där eleverna får visa sina kunskaper utifrån
syftet med arbetsområdet?
Nöjd

Delvis nöjd

Inte nöjd

6.3 Vet eleverna vad de kan och hur det går för dem? Ges eleverna möjlighet
att reflektera över sitt eget lärande och sin kunskapsutveckling? Ges eleverna till exempel kontinuerligt konstruktiv, uppgiftsorienterad återkoppling under och efter arbetsområdet? Samtalar läraren med eleverna och ger
dem återkoppling om vad de behöver utveckla och hur de kan gå till väga?
Nöjd

Delvis nöjd

Inte nöjd

6.4 Får eleverna reda på vad som är nästa steg i deras kunskapsutveckling?
Låter läraren eleverna samtala om vad som lärts i undervisningen? Använder lärare arbetsmetoder där elevernas arbeten bearbetas vidare vid
behov?
Nöjd

Delvis nöjd

Inte nöjd

6.5 Finns det en struktur i undervisningen som synliggör elevernas lärande?
Kommuniceras vad som ska lära och göras i början av lektionen och görs
ett sammanfattande lektionsslut? Löper det en ”röd tråd” genom arbetsområdet? Skapar läraren effektiva diskussioner, aktiviteter och uppgifter
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som kan visa i vilken utsträckning eleverna har lärt/förstått i undervisningen?
Nöjd

Delvis nöjd

Inte nöjd
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7.

Utgår undervisningen från kursplanen i teknik?

Här ska ni avgöra om skolan och varje lärare som undervisar i teknik har genomtänkta
lång- och kortsiktiga planeringar som utgår från kursplanens syfte och centrala innehåll. Ger undervisningen eleverna förutsättningar att utveckla förmågorna i kursplanen för teknik? Ni avgör också om skolan och varje tekniklärare regelbundet följer upp
och utvärderar elevernas lärande utifrån kursplanen i teknik.
7.1 Bedrivs undervisning så att eleverna får förutsättningar att utveckla de
förmågor som behandlas i kursplanen? Får eleverna uppgifter/arbetsområden/arbetssätt där de får träna förmågorna som kursplanen
anger?
Nöjd

Delvis nöjd

Inte nöjd

7.2 Behandlar undervisningen det obligatoriska centrala innehållet som finns
angivet i kursplanen? Är det rätt nivå på det centrala innehåller så att eleverna inte undervisas i ett innehåll som gäller för yngre elever?
Nöjd

Delvis nöjd

Inte nöjd

7.3 Bedrivs undervisningen så att det finns en progression i behandlingen av
det centrala innehållet?
Nöjd

Delvis nöjd

Inte nöjd

7.4 Synliggörs teknikämnet på elevernas scheman?
Nöjd

Delvis nöjd

Inte nöjd

7.5 Är timtid för teknikämnet fördelad på skolan och/eller vet skolan hur
mycket tid som eleverna verkligen får i teknik?
Nöjd

Delvis nöjd

Inte nöjd

7.6 Hur ser fördelningen av timtid ut mellan teknik och de naturorienterande
ämnena?
Nöjd

Delvis nöjd

Inte nöjd

7.7 Beaktas teknikämnets särdrag i förhållande till andra ämnen (t ex NO)?
Nöjd

Delvis nöjd

Inte nöjd

7.8 Planeras undervisningen pedagogiskt utifrån kursplanen så att läraren kan
försäkra sig om att undervisningen som helhet leder mot de nationella målen? Kan läraren använda planeringen för att utvärdera elevernas kunskaper?
Nöjd

Delvis nöjd

Inte nöjd
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7.9 Finns det på skolan och i kommunen en planering (röd tråd) över hur eleverna ska utveckla förmågorna på lång sikt exempelvis i ett 1-9perspektiv? Finns det en progression i arbetet med det centrala innehållet?
Sker överlämning av elevernas kunskaper och utveckling mellan årskurser
eller stadier?
Nöjd

Delvis nöjd

Inte nöjd

7.10 Bedöms elevernas kunskap i förhållande till kunskapskraven i kursplanen?
Nöjd

Delvis nöjd

Inte nöjd
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Vad säger styrdokument och forskning?
1. Finns det resurser, i form av lärarkompetens samt lokaler, läromedel och materiel?
Enligt skollagen ska endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss
undervisning bedriva undervisningen. Huvudmannen ska se till att personalen vid förskole- och skolenheterna ges möjligheter till kompetensutveckling.
Studier visar att elever som undervisades av lärare med ämneskompetens i teknik får större bredd och en
mer kreativ undervisning med flera aktiviteter än de elever som undervisades av lärare utan ämneskompetens inom teknik. I resultatet från studien framkommer att ämnesutbildade lärare har större insikt i
innebörden av kursplanen för teknikämnet än de lärare som saknar sådan utbildning. Lärarna utan ämneskompetens tenderar att koppla samman undervisningen i teknik till undervisning inom de naturorienterande ämnen och se teknik mer som ett komplement till de naturorienterande ämnena än ett eget ämne.
Enligt skollagen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att syftet med utbildningen ska
kunna uppfyllas. Forskning visar att för att teknikundervisningen ska stimulera till elevers lärande är
tillgången till undervisningsmateriel för exempelvis konstruktionsverksamhet viktigt. Undersökningar
visar att om det finns brister i teknikundervisningen vad gäller bland annat materiel, så kan det utgöra
ett hot mot en nationell likvärdig teknikutbildning samt få till konsekvens att många elever inte får den
teknikundervisning de har rätt till.
Syftet med teknikundervisning är bland annat att eleverna ska utveckla sitt tekniska kunnande och sin
tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig i en teknikintensiv värld. Exempelvis är datorn numera
en självklar artefakt i denna teknikintensiva värld, vilket innebär att det är en självklarhet att den bör
införlivas i teknikundervisningen. Varje skola bör sträva efter att utrusta sig med IKT-hjälpmedel6 så att
eleverna inte begränsas i sin kunskapsutveckling inom teknik på grund av att sådan utrustning saknas.

2. Sätts undervisningen in i ett för eleverna relevant sammanhang?
Många ungdomar har svårt att finna relevans för teknik vilket förvärras av att skolväsendet inte har förmåga att fånga upp elevernas grundläggande intresse, inte lyckas knyta an undervisningen till elevernas
verklighet eller har förmågan att i tillräcklig utsträckning förmedla den kunskap alla behöver.
Av läroplanen framgår att skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper
som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning.
Undervisningen i teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska också bidra till
att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och
innovativt sätt.
Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknisk verksamhet har
betydelse för, och påverkar människan, samhället och miljön. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt
kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.
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3. Vävs teori och praktik samman så att ett holistiskt lärande7 möjliggörs?
Enligt läroplanen ska läraren svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer. En viktig
uppgift inom ämnet teknik är att göra eleverna medvetna om att tekniken är både praktisk och teoretisk. De
olika kunskapsformerna är snarare varandras förutsättning än varandras motsatser för att eleverna ska nå
ett djupare lärande. Det innebär att skolan måste erbjuda eleverna undervisning där praktiskt inriktade
arbetsuppgifter förklaras, beskrivs och diskuteras med hjälp av relevanta begrepp och teorier. Diskussion
och reflektion i samband med det praktiska arbetet är viktigt för att ämnet inte ska genomsyras av ett oreflekterat görande.

4. Möter undervisningen elevernas olika förutsättningar, förväntningar och intressen?
Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska
medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen i teknik ska
vidare bidra till att elevernas intresse för teknik utvecklas samt öka deras förmåga att ta sig an tekniska
utmaningar på ett innovativt sätt.
Läraren behöver således i planeringen av undervisningen utgå från elevgruppens intressen, erfarenheter
och föreställningar gällande teknikundervisningen. Ett sätt att involvera eleverna i planeringen är att de
får delge vilka intressen, erfarenheter och föreställningar de har gällande det som undervisningen ska behandla och utifrån detta bidra med idéer om innehåll, arbetssätt och arbetsformer för det aktuella arbetsområdet.
Likaså ska undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Läroplanen anger att läraren
ska ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande och organisera
och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga,

5. Är det ett tryggt stödjande och uppmuntrande lärandeklimat i
klassrummet?
Av läroplanen framgår att skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger eleverna
trygghet och vilja och lust att lära. Forskningen beskriver viktiga förutsättningar för lärande i skolämnet
teknik och vad som krävs för att utveckla förmågor att identifiera och lösa problem. Det handlar bland annat om att skapa en tillåtande lärandemiljö där eleverna vågar ta risker, vågar vara kreativa och där de kan
bidra med idéer. Forskningen betonar vikten av att läraren är öppen i mötet med eleverna och att läraren
tillsammans med eleverna utforskar den tekniska omvärlden. Det är i samtal med läraren som eleven kan
förtydliga sina funderingar som sen kan hjälpa dem vidare. Eleverna ska känna sig trygga i att öppet reflektera och diskutera med varandra och med läraren.

7

Holistiskt perspektiv på lärande = teori och praktik vävs samman och relaterar till samma lärandeobjekt för att eleverna ska nå en djupare förståelse. Det inkluderas ett görande för att skapa
eller använda teoretisk kunskap. Teoretisk kunskap erövras i hög grad genom konkret arbete.
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6. Synliggörs elevernas lärande?
I kursplanen för teknikämnet anges ett antal långsiktiga mål som är uttryckta som ämnesspecifika förmågor
som eleven ska utveckla. Förmågorna ligger till grund för kunskapskraven. Det har betydelse för elevernas
resultat att läraren i undervisningen tydligt pekar ut riktning för elevernas lärande. Läraren behöver därför
för eleverna kontinuerligt ange målen för lärandet och syften med olika aktiviteter, samt strukturera innehållet i undervisningen på ett tydligt sätt. Bedömningen behöver vara en integrerad del av undervisningen
där den enskilda eleven fortlöpande kan få återkoppling på vad eleven hittills utvecklat och vad eleven behöver utveckla för att nå kunskapskraven.
Läraren behöver kontinuerligt i undervisningen diskutera elevernas lärande. Elevernas arbete och lärande
blir då synligt, och det utgör också tillfällen för dialog mellan lärare och elev och mellan elever om det som
sker i undervisningen och undervisningens innehåll. Eleven behöver med andra ord i förhållande till kunskapskraven veta vart den är på väg, hur det går för den och vad nästa steg är. Därigenom ges också eleven
möjlighet till ett inflytande över sitt lärande.

7. Utgår undervisningen från kursplanen i teknik?
Undervisningen i teknik ska utgå ifrån kursplanen. Där anges vilka ämnesspecifika kunskaper eleverna ska
ges möjlighet att utveckla genom undervisningen i de olika ämnena. Kursplanen innehåller ämnets syfte
och centrala innehåll. Det centrala innehållet kan används som byggstenar och kombineras på olika sätt och
är formulerat utifrån en progressionstanke så att ju högre upp i årskurserna eleverna kommer desto mer
sammansatt och avancerat är ämnesinnehållet. Till varje kursplan hör kunskapskrav. Lärarna ska utifrån
kunskapskraven allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling utifrån kursplanernas krav.
Skolans uppgift är att skapa förutsättningar för att alla elever ska utvecklas så långt som möjligt enligt de
nationella målen. Det förutsätter en välplanerad och strukturerad undervisning som utgår från skollagen,
skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav. Syftet med planeringen är
att skapa en struktur för undervisningen för såväl lärare som elever. Planeringen ska vara ett stöd för läraren, så att hon eller han kan försäkra sig om att undervisningen som helhet leder mot de nationella målen.
Läraren ska även kunna använda planeringen för att utvärdera elevernas kunskaper och den egna undervisningen samt för att kommunicera med elever, föräldrar, rektorn och andra lärare.
Alla som arbetar i skolan ska samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. Läraren ska samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen. Av forskning framgår att samverkan mellan lärare, till exempel i form av kollegialt lärande 8, är betydelsefull för skolutveckling och för att
eleverna ska uppnå goda kunskapsresultat. Som ledare för den pedagogiska verksamheten bör rektorn driva
pedagogiska diskussioner och verka för samhörighet och samsyn i kollegiet. Rektorn behöver peka ut en
riktning, och också se till att den övergripande inriktningen för arbetet omsätts i praktisk handling i varje
lärares undervisning.
Det finns påtagliga skillnader mellan teknik och naturvetenskap. Tekniken och naturvetenskaperna har
exempelvis olika mål. Inom naturvetenskap är kunskapen om och att förstå världen målet. Inom teknik är
kunskap ett medel där målet är produkter och processer som vi använder för att uppfylla våra önskningar
eller förändra världen. I tekniken är ändamålsenlighet, lämplighet och effektivitet viktigare än vad som är

8

Kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av professionsutveckling där
kollegor genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskaper i den vardagliga praktiken. Se
vidare Skolverkets skrift Forskning för klassrummet. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i
praktiken.
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rätt eller fel, sant eller falskt. Därmed är teknikämnets karaktär skild från de naturorienterande ämnena. I
kursplanen för teknik beskrivs således andra förmågor som eleverna ska utveckla än i de naturorienterande
ämnena. Teknikdidaktiken blir därför inte detsamma som didaktiken i de naturorienterande ämnena och
eleverna ska lära sig teknikämnet på ett annat sätt än de naturorienterande ämnena. Inom teknikdidaktiken
är det centralt att eleverna får använda arbetssätt där de får diskutera och reflektera, prova och göra misstag
och prova igen, väva samman teori och praktik samt lösa problem på olika sätt.

KU 5

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Kerstin Hermansson (C) och Cecilia
Andersson (C); Ökad trygghet och kvalitet inom äldreomsorgen!
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Avslag till att inrätta ett antal utbildningstjänster för sjuksköterskor.
Bifall till att utreda behovet av specialistkompetens hos undersköterskor inom äldrevården samt att ta fram förslag till
kompetenshöjande åtgärder.

140609
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0492
Programområde: 3
Handläggare: Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65
Datum/avdelningschef: 2014-06-04/Ingegerd Eriksson

Sida
1(2)
2014-06-16

Dnr 2013/KS0492

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ingegerd Eriksson

Kommunfullmäktige

Svar på motion av Kerstin Hermansson (C) och Cecilia
Andersson (C); Ökad trygghet och kvalitet inom
äldreomsorgen!
Kerstin Hermansson (C) och Cecilia Andersson (C) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 22 augusti 2013 lämnat in rubricerad motion.
I motionen yrkas
-att inrätta ett antal utbildningstjänster för sjuksköterskor
-att utreda behovet av att specialistkompetens hos undersköterskor inom äldrevården samt att
ta fram förslag till kompetenshöjande åtgärder.
Motionen har skickats på remiss till Stadsdelsnämnderna, Kommunala Funktionshinderrådet
och Centrala pensionärsrådet. Remissvaren i sin helhet bifogas ärendet.
Stadsdelsnämnden Öster, Centrala pensionärsrådet och Kommunala funktionshinderrådet
tillstyrker motionen.
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker remissen ökad trygghet och kvalitet inom äldreomsorgen i
delen att utreda kompetensbehovet. Nämnden avstyrker remissen i delen att inrätta
utbildningstjänster för sjuksköterskor.
Stadsdelsnämnden Väster avstyrker motionen.
Reservation
Kerstin Hermansson (C), Gunvie Peeker (M), Joakim Malmberg (FP), Pär Sundbaum (KD)
och Birgitta Bergman (M) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.
Borås Stad ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder sina anställda goda
villkor. Det kommunala ansvaret för hälso- och sjukvård har förändrats med en tydlig
förskjutning av vårdinsatser från sjukvården till den kommunala hälso- och sjukvården. Det
medför ett förändrat behov av kompetenser för de yrkesgrupper som arbetar inom den
kommunala verksamheten. En kompetensutvecklingsplan upprättas redan idag för varje
medarbetare dock finns behov av att göra en kompetensanalys och kompetensplan på Borås
Stadsnivå. Att ha en övergripande plan för kompetensnivå och kompetensutveckling är ett
sätt att marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare, tillgodose framtida behov, det stärker
medarbetarna att ha rätt kompetens för uppdraget, och ökar kvaliteten i verksamheten. Det är
idag svårt att rekrytera sjuksköterskor men även utbildad omvårdnadspersonal.
Kommunstyrelsen anser att behovet av kompetensutveckling behöver utredas samt en
kompetensplan behöver tas fram för äldreomsorgen innan man fastställer vilka åtgärder som
ska genomföras. Detta ligger inom det kommungemensamma uppdraget för äldreomsorgen
som Stadsdelsnämnden Öster har.
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Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ingegerd Eriksson

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Avslag till att inrätta ett antal utbildningstjänster för sjuksköterskor.
Bifall till att utreda behovet av specialistkompetens hos undersköterskor inom äldrevården samt att ta
fram förslag till kompetenshöjande åtgärder.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Avdelningschef

Motion till
Kommunfullmäktige

Ökad trygghet och kvalitet inom äldreomsorgen!
Att dagens äldre lever längre och tack vare medicinska behandlingar också överlever sjukdomar som
tidigare var dödliga är en framgång för samhället, men skapar nya tuffa utmaningar för vården och
omsorgen. Äldre personer drabbas ofta av långvariga sjukdomar med en komplex hälsosituation som
följd. Allt fler äldre får avancerad vård och behandling i hemmet och i särskilda boenden vilket ökar
behovet av kvalificerad omvårdnad.
Stor del av personalen ca 80% inom äldrevården är utbildade undersköterskor men endast ett fåtal
har fått en vidareutbildning med inriktning mot äldre.
Sjuksköterskans som har en stor uppgift och stort ansvar inom äldreomsorg kräver också
specialistkunskap. Idag finns ca 12 000 sjuksköterskor anställda inom den kommunala äldreomsorgen
i Sverige, av dessa har ca 200 sjuksköterskor specialistutbildning inom vård av äldre. För att öka
tillgången på antalet specialistutbildade sjuksköterskor med geriatriskinriktning krävs att fler
utbildas.
Vi anser att Borås kommun som en stor vårdgivare borde se till att kompetensutveckla personalen
för klara de framtida utmaningarna med att ge patienter/vårdtagare god vård men hög kvalitet.
Samtidigt som den avancerade sjukvården flyttar ut i hemmen ser vi också pensionsavgångar och
minskat antal sökande till vårdutbildningarna, vilket ytterligare sätter frågan om
personalförsörjningen i fokus. Vill kommunen klara av rekrytera personal till sin verksamhet även i
framtiden måste kommunen bli en attraktiv arbetsgivare.
Genom att införa utbildningstjänster för sjuksköterskor inom kommunen skulle kommunen både
kompetensutveckla personalen, höja kvaliteten i vården för de äldre och stärka sitt varumärke som
arbetsgivare.
En utbildningstjänst kan utformas på olika sätt men en av delarna bör handla om att bibehålla sin lön
under studietiden. Utbildningstjänsterna ska vara kopplade till verksamhetens behov, vilket betyder
att de utbildningstjänster som inrättas i äldrevården ska ha inriktning geriatrik eller liknande.
Därför föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att inrätta ett antal utbildningstjänster för sjuksköterskor
Att utreda behovet av specialistkompetens hos undersköterskor inom äldrevården samt att ta fram
förslag till kompetenshöjande åtgärder.
Kerstin Hermansson (c)

Cecilia Andersson (c)

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2014-02-25
§ 15
Yttrande över motionen "Ökad trygghet och kvalitet inom äldreomsorgen"
Kompetensutveckling inom äldreomsorgen krävs kontinuerligt för att kunna möta de
äldres behov av vård och omsorg. Detta bör ske utifrån verksamhetens behov och utifrån
de former som verksamheten anser vara bäst lämpade. Motionen ”Ökad trygghet och
kvalitet inom äldreomsorgen” är ett förslag på former för kompetensutveckling och därför
föreslås Stadsdelsnämnden Väster att avstyrka motionen.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lennart Andreassons (V) förslag:
- Att motionen ”Ökad trygghet och kvalitet inom äldreomsorgen” avslås.
Kerstin Hermanssons (C) förslag:
- Att motionen ”Ökad trygghet och kvalitet inom äldreomsorgen” tillstyrks.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Stadsdelsnämnden Väster
beslutar i enlighet med Lennart Andreassons förslag. Omröstning begärs.
Stadsdelsnämnden Väster godkänner följande beslutsgång:
Ja innebär bifall till Lennart Andreassons (V) förslag.
Nej innebär bifall till Pär Sundbaums (KD) förslag.
Omröstningsresultat
Vid omröstningen röstas ja av Lennart Andreasson (V), Leif Johansson (S), Ninni Dyberg
(S), Hilmar Jonsson (MP), Marianne Hermansson (S) och Zurap Selimi (S). Röstar nej gör
Kerstin Hermansson (C), Gunvie Peeker (M), Joakim Malmberg (FP), Pär Sundbaum (KD)
och Birgitta Bergman (M). Med 6 röster för ja och 5 röster för nej röstar Stadsdelsnämnden
Väster i enlighet med Lennart Andreassons förslag.
Beslut
Stadsdelsnämnden Väster beslutar:
1. Att motionen ”Ökad trygghet och kvalitet inom äldreomsorgen” avstyrks.
2. Att upprättat yttrande godkänns och översänds som Stadsdelsnämnden Västers
yttrande till Kommunstyrelsen.
Reservation
Kerstin Hermansson (C), Gunvie Peeker (M), Joakim Malmberg (FP), Pär Sundbaum (KD)
och Birgitta Bergman (M) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.
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Vid protokollet
Daniel Nilsson
2014-02-26

Ordförande
Lennart Andreasson

Justerare
Ninni Dyberg

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 26 februari 2014.
Rätt utdraget betygar:

Daniel Nilsson
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Maria Svensson
Planeringsledare Äldreomsorgen
033-35 36 65

Yttrande över motionen ”Ökad trygghet och kvalitet
inom äldreomsorgen”
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta:
1. Att motionen ”Ökad trygghet och kvalitet inom äldreomsorgen”
avstyrks.
2. Att upprättat yttrande godkänns och översänds som
Stadsdelsnämnden Västers yttrande till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Kompetensutveckling inom äldreomsorgen krävs kontinuerligt för att
kunna möta de äldres behov av vård och omsorg. Detta bör ske utifrån
verksamhetens behov och utifrån de former som verksamheten anser vara
bäst lämpade. Motionen ”Ökad trygghet och kvalitet inom äldreomsorgen”
är ett förslag på former för kompetensutveckling och därför föreslås
Stadsdelsnämnden Väster att avstyrka motionen.
Yttrandet i sin helhet
I motionen ”Ökad trygghet och kvalitet inom äldreomsorgen” föreslås att
inrätta ett antal utbildningstjänster för sjuksköterskor, att utreda behovet av
specialistkompetens hos undersköterskor inom äldrevården samt att ta fram
förslag till kompetenshöjande åtgärder. Det finns en medvetenhet kring
behovet av kompetensutveckling inom olika professioner i äldreomsorgen.
För att möta den allt äldre befolkningens behov behöver vi skapa
förutsättningar även för en framtida god trygghet och kvalitet inom
äldreomsorgen. I dagsläget finns exempelvis ett omfattande behov av
kompetensutveckling inom geriatrik, demens och psykisk ohälsa. Att arbeta
inom äldreomsorgen kräver en allt högre kompetens hos äldreomsorgens
personal och därmed behövs strategier för att bemöta det ökade behovet av
hälso- och sjukvårdsinsatser både inom ordinärt boende och vård- och
omsorgsboende.
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Maria Svensson
Planeringsledare Äldreomsorgen
033-35 36 65

Att utbilda och erbjuda personalen kompetensutveckling är även ett sätt att
vara och marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare.
Sedan 2006 har Borås Stad genomfört projektet LÄR UT tillsammans med
FOU Sjuhärad för att förbättra vården för de mest sjuka äldre. Innebörden
av projektet har blivit en ökad kompetens kring äldres
läkemedelsanvändning och en ökad uppmärksamhet på
läkemedelsrelaterade problem. Syftet med projektet har varit att förbättra de
äldres läkemedelsbehandling. Sjuksköterskor inom äldreomsorgen har fått
utbildning inom äldre och läkemedel utifrån fyra fokusområden. De har
sedan blivit handledare och förmedlat sin kunskap vidare till
omvårdnadspersonalen. Erfarenheterna är att hemsjukvårdens
sjuksköterskor och omvårdnadspersonal har fått förutsättningar att bli
nyckelpersoner i arbetet med att öka kvaliteten vad gäller de äldres
läkemedelsbehandling. Då detta projekt fallit väl ut används samma modell
av kompetensutveckling i syfte att öka kunskapen kring palliativ vård.
Förslaget i motionen ”Ökad trygghet och kvalitet inom äldreomsorgen”
innebär en lösning och ett sätt att arbeta med kompetensutveckling.
Utgångspunkten i kompetensutveckling ska vara utifrån verksamhetens
behov och formerna för detta bör utgå från det behovet. Därför är det
viktigt att verksamheterna hittar formerna för och beslutar om
organisationen kring kompetensutvecklingen. Behov av kompetensutveckling inom äldreomsorgen finns, men att fastställa en lösning som den
enda rätta kan innebära att andra möjligheter att öka kompetensen inte
utvecklas eller kan fortgå på ett sätt som man vet fungerar väl.
I Stadsdelsnämnden Väster arbetar tjugoåtta sjuksköterskor varav fyra är
distriktssköterskor med inriktning mot äldre motsvarande 15
högskolepoäng.
Samverkan
Ärendet har inte varit aktuellt för samverkan.
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Planeringsledare Äldreomsorgen
033-35 36 65

STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER

Malin Aronsson
Stadsdelschef
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Hans Abrahamsson, Helen Magnusson
Områdeschefer äldreomsorgen

2014-02-18

Dnr 2013/SDNN0139

Svar på remiss Motion Ökad trygghet
och kvalitet inom äldreomsorgen
Kommunstyrelsens diarienummer: 2013/SDNN0139

Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker remissen ökad trygghet och kvalitet inom
äldreomsorgen i delen att utreda kompetensbehovet. Nämnden avstyrker
remissen i delen att inrätta utbildningstjänster för sjuksköterskor. Nämnden
översänder svaret till Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Stadsdelsnämnden Norr har getts möjlighet att lämna synpunkter på en
motion om ökad trygget och kvalitet inom äldreomsorgen. Motionären vill
att Borås Stad inrättar ett antal utbildningstjänster för sjuksköterskor och
utreder behovet av specialistkompetens hos undersköterskor.
Stadsdelsnämnden Norr anser att en utredning av kompetensbehovet
behövs bland annat med tanke på det förändrade uppdraget för den
kommunala hälso- och sjukvården. Det behövs en plan för
kompetensförsörjning och kompetensutveckling samt att det finns resurser
för den ökade kompetensbehovet. Stadsdelsnämnden Norr avstyrker dock
delen i remissen om att inrätta utbildningstjänster för sjuksköterskor.
Nämnden menar att utredning, analys och plan för hela äldreomsorgen bör
upprättas först och därefter kan beslut fattas om eventuella
utbildningstjänster.

Nämndens yttrande i sin helhet
Stadsdelsnämnden Norr har getts möjlighet att lämna synpunkter på en
motion om ökad trygghet och kvalitet inom äldreomsorgen. Motionären vill
att Borås Stad inrättar ett antal utbildningstjänster för sjuksköterskor och
utreder behovet av specialistkompetens hos undersköterskor inom
äldrevården samt att ta fram förslag till kompetenshöjande åtgärder.
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Hans Abrahamsson, Helen Magnusson
Områdeschefer äldreomsorgen
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Det kommunala ansvaret för hälso- och sjukvård har förändrats med en
tydlig förskjutning av vårdinsatser från sjukvården till den kommunala hälsooch sjukvården. Det medför ett förändrat behov av kompetenser för de
yrkesgrupper som arbetar inom den kommunala verksamheten. En
kompetensutvecklingsplan upprättas för varje medarbetare dock finns
behov av att göra en kompetensanalys och kompetensplan på Borås
Stadsnivå. Att ha en övergripande strategisk plan för kompetensnivå och
kompetensutveckling skulle stärka personalen så att de har rätt kompetens
för uppdraget och öka kvaliteten på verksamheten. Det behövs en
grundläggande utredning och analys över vilka strategiska
kompetensutvecklingsinsatser som behövs i Borås Stad och som ger bäst
effekt i verksamheten. Idag prioriterar äldreomsorgsverksamheten ned och
bort önskvärda, och ibland nödvändiga, utbildningar och
kompetensutveckling för att ekonomiskt utrymme saknas. Ekonomiska
förutsättningar måste följa en strategisk plan för kompetensutveckling.
Stadsdelsnämnden Norr avstyrker delen i remissen som handlar om att
inrätta ett antal utbildningstjänster för sjuksköterskor. Nämnden anser att en
kartläggning och analys över helheten av kompetensbehovet inom
äldreomsorgen först ska göras. För att därefter fastställa vilka åtgärder som
ska göras.

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Ärendet innebär ingen ekologisk påverkan.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
För att genomföra en förstärkning av den kommunala hälso- och sjukvården
genom utredning och eventuellt tillföra tjänster medför en ökad kostnad.
Ökat antal sjuksköterskor och utbildningsinsatser med vikariekostnader.

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

På vilket sätt berör beslutet barn och ungdomar nu eller i framtiden, direkt eller indirekt?
Barn och unga påverkas inte av beslutet.
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Hans Abrahamsson, Helen Magnusson
Områdeschefer äldreomsorgen

2014-02-18
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Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Nej.
Likabehandling

Förslaget förstärker insatserna till de som har kommunal hälso- och
sjukvård och möjliggör för den enskilde att delta i samhällslivet eller de
aktiviteter som erbjuds inom den kommunala verksamheten

Omvärldsperspektiv
Omvärldsperspektivet har inte beaktats.

Facklig samverkan
Information vid LSG, Lokal samverkansgrupp, 2014-02-13.
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2014-02-11.

Remissinstans
Pensionärsrådet stadsdel Norr 2013-12-03. Pensionärsrådet ställde sig
positiva till att kompetensen förstärks hos sjuksköterskor och omvårdnadspersonal.
STADSDELSNÄMNDEN NORR

Malin Carlsson (S)
Ordförande

Annika Andersson
Tf stadsdelschef

BESLUT
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Sammanträdesdatum 2014-02-17
2013/SDNO0155
Handläggare
Cecilia Bothin

Kommunstyrelsen

Remiss, motion: Ökad trygghet och kvalitet inom äldreomsorgen
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka remissen Ökad trygghet och kvalitet inom
äldreomsorgen.
Nämndens yttrande
Äldre personer drabbas ofta av långvariga sjukdomar med en komplex hälsosituation som
följd. Allt fler äldre får avancerad vård och behandling i hemmet och i särskilda
boendeformer vilket ökar behovet av kvalificerad omvårdnad.
Enligt motionärerna är det endast ett fåtal av personalen som har fått en vidareutbildning
med inriktning mot äldre. Av ca 12 000 sjuksköterskor som är anställda inom den
kommunala äldreomsorgen i Sverige har endast ca 200 sjuksköterskor specialistutbildning
inom vård av äldre.
Antalet anställda sjuksköterskor inom Stadsdelsnämnden Östers verksamhetsområde är 50,
varav två har utbildning med geriatrisk inriktning. Inom verksamhetsområdet finns även den
kommungemensamma kväll- och nattorganisationen för sjuksköterskor, med
23 sjuksköterskor, varav en av dem har utbildning med geriatrisk inriktning.
För att öka tillgången på antalet specialistutbildade sjuksköterskor med geriatrisk inriktning
krävs att fler utbildas. Genom att införa utbildningstjänster för sjuksköterskor inom
kommunen skulle kommunen både kompetensutveckla personalen, höja kvaliteten i vården
för de äldre och stärka sitt varumärke som arbetsgivare.
Stadsdelsnämnden Öster ser positivt på att inrätta ett antal utbildningstjänster för
sjuksköterskor, att utreda behovet av specialistkompetens hos undersköterskor inom
äldrevården samt att ta fram förslag till kompetenshöjande åtgärder.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER

Ulf Sjösten
Ordförande

Rita Johansson
Stadsdelschef
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Datum

Diarienummer

2014-01-13

2013/KS0492

Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65

Kommunstyrelsen

Motion: Ökad trygghet och kvalitet inom
äldreomsorgen
Kommunstyrelsens diarienummer: 2013/KS0492

Centrala pensionärsrådets beslut
Centrala pensionärsrådet har tagit del av motionen ökad trygghet och kvalitet inom
äldreomsorgen. Vid sammanträdet den 27 november 2013 § 59 beslutade rådet att
bifalla motionen.
Enligt uppdrag

Ingegerd Eriksson
Sekreterare Centrala pensionärsrådet
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2013/KS0492

Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65

Kommunstyrelsen

Motion: Ökad trygghet och kvalitet inom
äldreomsorgen
Kommunstyrelsens diarienummer: 2013/KS0492

Kommunala funktionshinderrådets beslut
Kommunala funktionshinderrådet har tagit del av motionen ökad trygghet och
kvalitet inom äldreomsorgen. Vid sammanträdet den 4 december 2013 § 51 beslutade
rådet att bifalla motionen.
Enligt uppdrag

Ingegerd Eriksson
Sekreterare Kommunala funktionshinderrådet

KU 6

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunernas hjälpmedelsförsörjning från 2015-10-01
VästKoms styrelse har den 27 maj 2014 behandlat VGR:s förslag till avsiktsförklaring (se bilaga) kring
ett kommande samarbetsavtal och har bedömt att den utgör en god grund för ett samarbetsavtal utan
föregående upphandling mellan den enskilda kommunen och VGR kring hjälpmedelsförsörjningen.
Styrelsen vill nu be varje kommun att ta ställning till om man vill följa detta spår med avtalslösning eller
ändå vill genomföra en upphandling av hjälpmedelsförsörjningen. Detta leder till två möjliga alternativ
till beslut.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Borås Stad beslutar att anmäla sig till gruppen av kommuner som vill träffa ett nytt samarbetsavtal om
hjälpmedelsförsörjning med Västra Götalandsregionen. Avtalet träffas med stöd av EU-direktiv och utan föregående
upphandling. Avtalet ska utformas i enlighet med bilagda förslag till avsiktsförklaring som har upprättats av Västra
Götalandsregionen. Borås Stad uppdrar härmed till VästKom att för kommunens räkning fortsätta arbetet med att
utforma ett förslag till avtal med Västra Götalandsregionen.

140610
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0487 738
Programområde: 3
Handläggare: Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65
Datum/avdelningschef: 2014-06-05/Ingegerd Eriksson
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Dnr 2014/KS0487

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ingegerd Eriksson

Västsvenska kommunalförbundens
samorganisation (VästKom)
Box 5073
402 22 Göteborg

Kommunernas hjälpmedelsförsörjning från 201510-01
Borås Stad beslutar att anmäla sig till gruppen av kommuner som vill träffa ett nytt
samarbetsavtal om hjälpmedelsförsörjning med Västra Götalandsregionen. Avtalet
träffas med stöd av EU-direktiv och utan föregående upphandling. Avtalet ska
utformas i enlighet med bilagda förslag till avsiktsförklaring som har upprättats av
Västra Götalandsregionen. Borås Stad uppdrar härmed till VästKom att för
kommunens räkning fortsätta arbetet med att utforma ett förslag till avtal med Västra
Götalandsregionen.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

POSTADRESS
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WEBBPLATS

E-POST
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501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se
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033-35 70 00 vx

033-35 32 00

Göteborg den 27 maj 2014
Till kommunerna i Västra Götaland

Kommunernas hjälpmedelsförsörjning från 2015-10-01
VästKoms styrelse har den 27 maj 2014 behandlat VGR:s förslag till avsiktsförklaring (se
bilaga) kring ett kommande samarbetsavtal och har bedömt att den utgör en god grund för
ett samarbetsavtal utan föregående upphandling mellan den enskilda kommunen och VGR
kring hjälpmedelsförsörjningen.
Styrelsen vill nu be varje kommun att ta ställning till om man vill följa detta spår med
avtalslösning eller ändå vill genomföra en upphandling av hjälpmedelsförsörjningen. Detta
leder till två möjliga alternativ till beslut.
Avtal med VGR utan upphandling enligt ovan.
X kommun beslutar att anmäla sig till gruppen av kommuner som vill träffa ett nytt
samarbetsavtal om hjälpmedelsförsörjning med Västra Götalandsregionen. Avtalet
träffas med stöd av EU-direktiv och utan föregående upphandling. Avtalet ska utformas
i enlighet med bilagda förslag till avsiktsförklaring som har upprättats av Västra
Götalandsregionen. X kommun uppdrar härmed till VästKom att för kommunens räkning
fortsätta arbetet med att utforma ett förslag till avtal med Västra Götalandsregionen.
Alternativt beslut :
X kommun beslutar att göra en ny upphandling av hjälpmedelsförsörjningen. X kommun
befullmäktigar härmed VästKom att för kommunens räkning företräda kommunen och
genomföra denna upphandling. Kommunen kommer att träffa ett särskilt avtal med
VästKom för upphandlingens genomförande.
Bakgrund
Samtliga kommuner i Västra Götaland har idag ett samarbetsavtal med VGR om försörjning
av personliga hjälpmedel till brukare och patienter. Avtalet träffades 2010 och upphör 201509-30 efter att ha förlängts en gång. Avtalet medger inte ytterligare förlängning.
Samarbetsavtalet innebär att brukarna har samma rutiner för hjälpmedel oavsett vilken
huvudman man har kontakt med. Hjälpmedlet följer brukaren vilket har varit ett viktigt mål
för de båda huvudmännen.

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation
Box 5073, 40222 Göteborg. Besök: Gårdavägen 2, Göteborg Tel: 031-40 32 90
E-post: info@vastkom.se, www.vastkom.se
Organisationsnummer: 858501-2084

Beredning
VästKom har under lång tid försökt att hitta lämpliga vägar att fortsätta samarbetet med
Västra Götalandsregionen. Inledningsvis förbereddes en gemensam upphandling
tillsammans med VGR. VGR beslutade sedan att för egen del inte medverka i en
upphandling. Då blev frågan för kommunerna om en egen upphandling skulle ske för
kommunkollektivet eller om man kunde hitta ett annat sätt att fortsätta samarbetet.
Särskild utredning har gjorts av extern konsult och olika associationsformer för samverkan
såsom bolagsbildning, gemensam nämnd och kommunalförbund har analyserats.
Vad skiljer de båda förslagen?
Samarbetsavtal:
Efter att ha samarbetat med VGR inom hjälpmedelsområdet under flera år kan man
konstatera att de flesta kommuner tycker att hjälpmedelsförsörjningen fungerar bra.
Hjälpmedlen följer brukaren oavsett vilken huvudman man har kontakt med. Detta är ett
övergripande mål som många kommuner anser vara mycket viktigt. Det finns flera
förbättringsområden i samarbetet men i stort är kommunerna nöjda.
I januari 2014 beslutade EU-parlamentet att anta ett nytt direktiv som ger offentliga
myndigheter rätt att, under vissa förutsättningar, träffa avtal om samarbete för
allmännyttiga uppdrag utan föregående upphandling. Detta direktiv ska arbetas in i svensk
lag inom två år, alltså senast under 2016.
Den nu framtagna avsiktsförklaringen bygger på ett fortsatt avtalssamarbete som enligt
VGR möter de krav och förutsättningar som EU-direktivet stipulerar. Avtalet föreslås löpa
under två år fram till och med september 2017. Det bör dock uppmärksammas att det alltid
finns en juridisk osäkerhet när grunderna för ett avtal inte är prövade av domstol.
Upphandling:
Upphandling är att betrakta som det juridiskt mest hållbara spåret. Om kommunerna går ut
i en upphandling av verksamheten finns det dock en risk att det blir en annan leverantör till
kommunerna och därmed uppfylls inte det övergripande målet att ha en och samma
lösning för brukarna oavsett huvudman. Västra Götalandsregionen har meddelat att det
inte är säkert att de som leverantör kommer att lämna ett anbud om kommunerna beslutar
sig för en upphandling. Av erfarenhet vet vi också att det finns kvalitetsrisker om en ny
leverantör ska introduceras.
Fortsatt process
Styrelsen för VästKom behandlade frågan den 27 maj 2014 och beslutade att tillfråga
kommunerna i Västra Götaland med en förfrågan om vilket av de två alternativen som
kommunen vill att det fortsatta arbetet ska bedrivas. Kommunen ombeds att besluta enligt
ett av de två alternativ som beskrivs i inledningen av detta brev.

Kommunens svar måste vara VästKom tillhanda senast torsdagen den 19 juni 2014.

FÖR VÄSTKOM
Jonas Ransgård

Thomas Jungbeck

Ordförande

Direktör
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Kommunerna i Västra Götaland genom
VästKom

Förslag till utvecklat samarbete inom
hjälpmedelsförsörjningen
Sammanfattning
Västra Götalandsregionen har stor tilltro och förtroende för den nuvarande
gemensamma samverkansorganisationen för hjälpmedel, vilken ger
förutsättningar för en säker och effektiv hjälpmedelsförsörjning. Den enskilde
patienten ges kontinuitet i vård och behandling även om huvudmannaansvaret
förändras under vårdtiden. Detta ger förutsättningar för en säker och effektiv
hjälpmedelsförsörjning. Ansvarsfördelningen mellan regionen och de 49
kommunerna regleras i gällande hälso- och sjukvårdsavtal april 2012- mars 2016.
Vår bedömning är att en gemensam hjälpmedelsförsörjning är en förutsättning för
att hälso- och sjukvårdsavtalet ska kunna följas inom hjälpmedelsområdet.
Nuvarande hjälpmedelsförsörjning är gemensamt upphandlad. Regionen bedömer
att det behövs förbättringar i avtalsvillkor och verksamhet för att öka
kommunernas och regionens insyn och delaktighet i verksamheten. Nuvarande
upphandlingsavtal innehåller också begränsningar för en önskad utveckling av
hjälpmedelsförsörjningen. Västra Götalandsregionen vill därför tillsammans med
kommunerna arbeta igenom dessa frågor för att säkerställa en gemensam och
effektivare verksamhet.
Västra Götalandsregionen bedömer att det upphandlingsrättsliga regelverket
utifrån EU-domstolens praxis i förening med ett nytt upphandlingsdirektiv
möjliggör ingående av ett samverkansavtal utan föregående upphandling. EU:s
nya upphandlingsdirektiv kommer att implementeras i svensk rätt under 2016.
Avtalet för den upphandlade hjälpmedelsförsörjningen går ut 2015-09-30. Avtalet
kan inte förlängas för att möjliggöra en önskvärd tidsmässig harmonisering med
den nya upphandlingslagstiftningen och kommande eventuella revision av hälsooch sjukvårdsavtalet, som löper 6 månader längre än försörjningsavtalet. Hälsooch sjukvårdsavtalet gäller ytterligare 4 år om det inte sägs upp senast mars 2015.
Västra Götalandsregionen erbjuder därför nu ett tvåårigt samarbetsavtal från
oktober 2015 till och med september 2017. Det nya avtalet ska omhänderta brister
i det upphandlade avtalet, säkerställa ökad delaktighet från kommunerna och
Postadress:
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regionsnes verksamheter samt säkerställa att det gemensamma allmännyttiga
uppdraget för huvudmännen kan fullgöras.
Arbetet med det nya samarbetsavtalet genomförs under resterande delen av 2014
och kommer att kunna föreläggas huvudmännen för beslut vid årsskiftet
2014/2015.

Bakgrund
Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna har ett gemensamt avtal för
hjälpmedelsförsörjning. Avtalet omfattar hjälpmedel vid rörelsehinder, för
kognitivt stöd och kommunikation och i viss omfattning hjälpmedel vid
medicinsk behandling. Kunder finns både i kommunerna och i regionen.
Leverantör är Hjälpmedelscentralen inom Regionservice.
Vid upphandlingen var avtalstiden 2010-03-01 till 2013-09-30 med möjlighet till
2 års förlängning. Under 2012 genomfördes en gemensam utvärdering av avtalet.
Utvärderingen hanterade två frågor, dels frågor om vad som kunde ha varit bättre
i avtalet dels utvärdering av arbetsformerna. Utvärderingen identifierade ett antal
frågor som kunde har varit bättre reglerade i avtalet. När det gäller arbetsformer
lämnade utvärderingen förslag till utvecklade samarbetsformer avseende
kundsamverkan.
Slutsatsen av utvärderingen blev att avtalet förlängdes och att beslut fattades om
utvecklade samarbetsformer. Den nya samverkansorganisationen genomfördes
från 2013.
Huvudmännen uppdrog 2013 åt Ernst & Young att göra en Riskanalys inför
fortsatt hjälpmedelssamverkan. Resultatet presenterades i januari 2014 och
innehåller en redovisning av för- och nackdelar med olika samverkansformer.
Riskanalysen resulterade i ett förslag om Avsiktsförklaring om
hjälpmedelsförsörjningen i Västra Götaland efter avtalsslut. Denna
Avsiktsförklaring godkändes först, men beslutet återtogs senare p.g.a. osäkerhet
om de juridiska förutsättningarna. Man uppdrog åt en partsgemensam arbetsgrupp
att redovisa förslag till fortsatta åtgärder.
Arbetsgruppens arbete har resulterat i slutsatsen att regionen ska lämna ett förslag
om hur det fortsatta hjälpmedelssamarbetet och hjälpmedelsförsörjningen ska
utvecklas.

Juridiska och verksamhetsmässiga utgångspunkter
Västra Götalandsregionen bedömer att det finns juridiska förutsättningar för ett
nytt samarbetsavtal. Skälen för detta utvecklas nedan. Västra Götalandsregionen
föreslår ett tvåårigt samarbetsavtal som löper t o m september 2017. EU:s nya
upphandlingsdirektiv, som infördes den 26 februari 2014, ska vara implementerat
i svensk lagstiftning inom två år från införandet. Därefter finns förutsättningar för
avgörande till hur hjälpmedelssamverkan och hjälpmedelsförsörjning långsiktigt
ska lösas. Det ger också förutsättningar för en harmonisering till ett eventuellt nytt
hälso- och sjukvårdsavtal mellan region och kommunerna från april 2016.
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I det nya direktivet finns en bestämmelse som under vissa förutsättningar
undantar kontrakt mellan upphandlande myndigheter från tillämpningsområdet
för direktivet. Undantaget avser samarbete mellan upphandlande myndigheter för
att säkerställa att utförandet av offentliga tjänster tillhandahålls så att
myndigheternas gemensamma mål uppnås. Bestämmelsen kodifierar vad som
utvecklats i EU-domstolens praxis. EU-domstolen har slagit fast att det inte finns
någon skyldighet för offentliga myndigheter att använda sig av en särskild rättslig
form för att gemensamt kunna säkerställa att en allmännyttig uppgift fullgörs.
Västra Götalandsregionen bedömer att det upphandlingsrättsliga regelverket,
utifrån EU-domstolens praxis i förening med det nya upphandlingsdirektivet,
möjliggör ingåendet av ett samarbetsavtal utan föregående
upphandlingsförfarande. Nedan beskrivs på vilket sätt Västra Götalandsregionen
bedömer att de krav som uppställs i direktivbestämmelsen och praxis uppfylls av
samarbetsavtalet.
Först och främst anges i direktivbestämmelsen att den avser kontrakt som ingåtts
uteslutande mellan två eller flera upphandlande myndigheter, vilket uppfylls
genom att:
·

Endast länets kommuner och Västra Götalandsregionen kommer att vara parter i
det nya samarbetsavtalet, vilka samtliga är upphandlande myndigheter.

I direktivbestämmelsen anges vidare att ett villkor som ska vara uppfyllt är att
kontraktet inrättar eller genomför ett samarbete mellan de deltagande
upphandlande myndigheterna för att säkerställa att de offentliga tjänster som de
ska utföra tillhandahålls med målet att uppnå myndigheternas gemensamma mål. I
praxis beskrivs att det genom avtalet ska inrättas ett samarbete som syftar till att
säkerställa att ett allmännyttigt uppdrag som är gemensamt för parterna fullgörs.
Västra Götalandsregionens bedömning att detta villkor uppfylls av det nya
samarbetsavtalet grundas på följande utgångspunkter:
·

·

Skyldigheten för länets kommuner och Västra Götalandsregionen att erbjuda
personer med funktionshinder hjälpmedel följer av hälso- och sjukvårdslagen.
Respektive sjukvårdshuvudmans ansvar är knutet till hälso- och sjukvårdsansvaret.
I Västra Götalandsregionen är en gemensam hjälpmedelsförsörjning en
förutsättning för att hjälpmedelsansvaret ska kunna följa hälso- och
sjukvårdsansvaret och att hjälpmedlet ska kunna följa brukaren i hela vårdkedjan.
Avsikten med ett utvecklat samarbetsavtal är att skapa förutsättningar för en fortsatt
gemensam hjälpmedelsförsörjning till nytta för länets brukare av hjälpmedel och ta
ett gemensamt ansvar för att respektive sjukvårdshuvudmans lagstadgade
skyldighet att erbjuda personer med funktionshinder hjälpmedel fullföljs. Ett nytt
samarbetsavtal syftar således till att säkerställa att ett allmännyttigt uppdrag som är
gemensamt för de avtalsslutande sjukvårdshuvudmännen fullgörs.
Ett nytt samarbetsavtal ska tillse att det finns en gemensam samverkansorganisation
som säkerställer insyn och inflytande från respektive sjukvårdshuvudman och ett
gemensamt ansvar för verksamhetens bedrivande. Härigenom säkerställs att alla
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parter bidrar och att det sker ett samarbete med gemensamt ansvarstagande för
verksamhetens leverans.
Ett ytterligare villkor i direktivbestämmelsen är att genomförandet av samarbetet
endast styrs av överväganden som sammanhänger med allmänintresset. I praxis
omnämns som viktiga utgångspunkter som sammanhänger med detta villkor att
inget privat företag ges någon fördel i förhållande till sina konkurrenter och att
syftet med upphandlingsregelverket inte kringgås genom samarbetet. Västra
Götalandsregionen anser att villkoret uppfylls genom följande utgångspunkter i
det nya samarbetsavtalet:
·

·

Som en följd av det nya samarbetsavtalet kommer Västra Götalandsregionen att
vara huvudman för hjälpmedelsverksamheten. Hjälpmedel och andra varor och
tjänster som behövs i hjälpmedelsverksamheten kommer härigenom att upphandlas
av Västra Götalandsregionen enligt lagen om offentlig upphandling.
Samarbetsavtalet kommer således inte att leda till att något privat företag ges någon
fördel i förhållande till sina konkurrenter. Något kringgående av
upphandlingslagstiftningen görs därför inte.
Kostnaderna för hjälpmedelsförsörjningen utgår från självkostnadsprincipen.
Prismodellen i det nya samarbetsavtalet ska utgå ifrån att vardera
sjukvårdshuvudmannen betalar utifrån det hälso- och sjukvårdsansvar som
huvudmannen har enligt gällande avtal mellan parterna. Denna omständighet i
förening med att parterna tar ett gemensamt ansvar för verksamhetens ekonomiska
resultat, såväl vid överskott som vid underskott, och att hjälpmedelscentralen
tydliggörs som en egen resultatenhet, säkerställer att avtalet endast styrs av
allmänintresset.

Slutligen uppställs i direktivbestämmelsen som villkor att de deltagande
upphandlande myndigheterna utövar verksamhet på den öppna marknaden i en
omfattning som understiger 20 procent av de verksamheter som berörs av
samarbetet. Västra Götalandsregionen bedömer att villkoret uppfylls genom att:
·

Hjälpmedelscentralens verksamhet på marknaden är ytterst begränsad.

Innehållet i det nya samarbetsavtalet
Allmänt
Det nya samarbetsavtalet bygger på det nuvarande avtalet. I det nya avtalet ska
innehållsmässiga frågor från tilläggsavtalen och tidigare samverkansavtal
inarbetas. Det finns många erfarenheter och synpunkter på det nuvarande avtalet.
Dessa liksom iakttagelser i Ernst & Youngs utvärdering 2012 och regionens
revisionsgranskning 2011 ska beaktas i det nya avtalet. Avtalet ska förtydligas
och preciseras i de delar där det funnits utrymme för tolkningssvårigheter och
tvister. Nedan redovisas några av de frågor som kommer att inarbetas i avtalet.
Det kommande arbetet med det nya avtalet kommer att identifiera ytterligare
frågor som slutligt bör inarbetas i det nya avtalet. I bilaga (som översänds 201405-20) finns en preliminär innehållsförteckning för det nya avtalet.
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Samarbetsorganisationen
Från 2013 finns en ny gemensam samverkansorganisation för hjälpmedel i Västra
Götaland. I organisationen för hjälpmedelssamverkan hanteras
förskrivningsfrågor och försörjningsfrågor. Organisationen kompletteras genom
det nya avtalet med en politisk beredning för inflytande i
hjälpmedelsverksamhetens utvecklings-, uppföljnings och kvalitetsfrågor. Den
politiska beredningen för hjälpmedelsfrågor knyts till den befintliga
samverkansstrukturen. Detta betyder att den gemensamma politiska
organisationen kommer att omfatta:
· Samrådsorganet (SRO) för övergripande politisk samverkan för gemensamma
välfärdsfrågor där hjälpmedel är ett
· Politisk beredning för hjälpmedelsfrågor med representanter från
kommunalförbunden och regionen. Beredningen kommer att arbeta med
hjälpmedelsfrågor inför såväl Samrådsorganet som Servicenämnden
Den gemensamma tjänstemannaorganisationen kommer att omfatta:
·
·
·
·

Ledningsgrupp för samverkan (LISA-gruppen) för övergripande samverkan inom
gemensamma välfärdsområden där hjälpmedelsområdet är ett
Ledningsråd för hjälpmedel
Beredningsgrupper för handbok, avtal och sortiment samt IT-stöd
Avtalsråd med utföraren

Till stöd för samarbetsorganisationen finns en kanslifunktion, som samfinansieras
av parterna.
Genom samarbetsorganisationen tillförsäkras vårdgivarna i kommunerna och
regionen inflytande över den gemensamma verksamheten. Inom ramen för
samarbetsorganisationen ska också dialogen med utföraren utvecklas.
Ökad transparens
Hjälpmedelscentralen tydliggörs som en egen resultatenhet med egen balans- och
resultaträkning. Parterna har ett gemensamt ansvar för verksamhetens ekonomiska
resultat. Eventuellt överskott ska återinvesteras i verksamheten. Eventuellt
underskott ska bäras gemensamt. Inför införandet av den transparanta
redovisningen ska parterna gemensamt bestämma om förutsättningar för detta.
Parterna får rätt att i ordnade former inspektera verksamheten.
Det inrättas, som ovan redovisats, en politisk beredning för hjälpmedelsfrågor.
Beredningen är en del i den gemensamma samarbetsorganisationen.
Prismodell
Befintlig prismodell ska utvecklas så att den stödjer hjälpmedelshandboken och
uppmuntrar till rationell förskrivning. Parterna ska utveckla prismodellen
gemensamt utifrån självkostnadsprincipen och tillse att den harmonierar med
parternas gemensamma ansvar för verksamhetens ekonomiska resultat.
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Nya krav från vårdgivarna
Det finns ett behov att tydliggöra utförarens roll i vissa frågor i det gemensamma
arbetet. Det kan gälla avvikelsehantering, webbaserad tidbokning och
utbudsplanering i invånartjänsten ”Hitta och jämför hjälpmedel”.

Fortsatt process
VästKom har nu att ta ställning till regionens förslag. Om erbjudandet antas vidtar
ett omfattande arbete att utveckla ett nytt samarbetsavtal enligt de intentioner som
presenteras i detta förslag.
Det fortsatta arbetet föreslås genomföras inom ramen för den befintliga
samverkansorganisationen. Ledningsrådet, beredningsgruppen och
Hjälpmedelsforum samt Hjälpmedelscentralen kommer att engageras. Den
gemensamma kansliorganisationen kommer att samordna arbetet och tillfälligt
förstärkas med extern kompetens för att säkerställa neutralitet i det fortsatta
arbetet.
Förslag till nytt samarbetsavtal beräknas kunna föreläggas SRO vid årsskiftet
2014/15. Avtalet ska därefter bekräftas av kommunerna och regionen.
Med vänliga hälsningar
Göteborg 2014-05-19

Ann-Sofi Lodin
Regiondirektör
Västra Götalandsregionen
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Innehållsförteckning för samarbetsavtal
Utkast till Samarbetsavtal gällande hjälpmedelsförsörjning.
Det arbete med Samarbetsavtalet som kommer att göras under hösten 2014 kan innebära nya
klausuler och kompletteringar.

PARTER
Beställare:
Västra Götalands 49 kommuner och Västra Götalandsregionen genom Hälso- och
sjukvårdsavdelningen.
Utförare:
Västra Götalandsregionen, Regionservice, Hjälpmedelscentralen

1. BAKGRUND
I Västra Götaland är ansvaret för förskrivning av personliga hjälpmedel knutet till hälso- och
sjukvårdsansvaret. Ansvarsförhållandena styrs av ”Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret
mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland” samt ”Handboken för
förskrivning av personliga hjälpmedel”. En gemensam hjälpmedelsförsörjning är en förutsättning för
att hälso- och sjukvårdsavtalet ska kunna följas inom hjälpmedelsområdet.
Upphandlat avtal för hjälpmedelsförsörjningen som varit gemensamt för Västra Götalandsregionen
och länets kommuner upphör 2015-09-30. Genom detta Samarbetsavtal inrättas ett samarbete
mellan ingående parter avseende hjälpmedelsförsörjning, att träda ikraft vid upphörande av det
tidigare avtalet.
Detta Samarbetsavtal reglerar hjälpmedelscentralsverksamhet för Västra Götalandsregionen och de
49 kommunerna samt parternas samarbete kring denna verksamhet.

2. SYFTE OCH MÅL
Målet med en gemensam hjälpmedelsförsörjning är att tillgodose patientens behov av funktionellt
fullgoda hjälpmedel och expertkunskap inom hjälpmedelsområdet utifrån patientens behov. Den
enskilde patienten ges genom den gemensamma hjälpmedelsförsörjningen kontinuitet i vård och
behandling även om huvudmannaansvaret förändras under vårdtiden. Detta ger förutsättningar för
en säker och effektiv hjälpmedelsförsörjning. Genom detta Samarbetsavtal skapas förutsättningar för
en fortsatt gemensam hjälpmedelsförsörjning till nytta för patienten.
1

Utföraren ska utföra åtagandet på ett etiskt, kvalitativt och ekonomiskt effektivt sätt. Beställare finns
både i kommunerna och i regionen. Utförare är Hjälpmedelscentralen inom Regionservice.
Hjälpmedelsförsörjningen är en gemensam angelägenhet för parterna för att tillgodose patienternas
behov av hjälpmedel. Parterna åtar sig att samarbeta för att möjliggöra en gemensam
hjälpmedelsverksamhet och medverka till att verksamheten utvecklas och bedrivs effektivt med hög
kvalitet. Samtliga parter ska lojalt arbeta för att vårdprocessen för patienterna fungerar på ett
gränsöverskridande sätt oavsett huvudmannaansvaret och verka för att respektive parts lagstadgade
skyldighet att erbjuda patienter hjälpmedel fullföljs.

3. SAMARBETSORGANISATION
I den gemensamma organisationen för hjälpmedelsamverkan hanteras förskrivningsfrågor och
försörjningsfrågor.
Samverkansorganisationen för hjälpmedel omfattar av vårdgivarna partsammansatta grupper,
ledningsråd för hjälpmedel, beredningsgrupper samt ett hjälpmedelsforum för samråd och dialog. Till
stöd för samverkansorganisationen finns en kanslifunktion som samfinansieras av parterna.
Samverkansorganisationen för hjälpmedel har en gemensam webbplats på
www.vgregion.se/hjalpmedel-i-vg
Den politiska organisationen omfattar:
·

Samrådsorganet (SRO) för övergripande politisk samverkan för gemensamma välfärdsfrågor

·

Politisk beredning för hjälpmedelsfrågor med representanter från kommunalförbunden och
regionen för inflytande i hjälpmedelsverksamhetens utvecklings- uppföljnings- och
kvalitetsfrågor.

Den gemensamma tjänstemannaorganisationen omfattar:
·

Ledningsgrupp för samverkan (LISA-gruppen) för gemensamma välfärdsområden där
hjälpmedelsområdet är ett

·

Ledningsråd för hjälpmedel som utgör styrgrupp för samverkansorganisationen för
hjälpmedel

·

Beredningsgrupper för handbok, avtal och sortiment samt IT- stöd bereder frågor och förslag
till utveckling av tjänsten som fastställs av ledningsrådet

·

Avtalsråd för hjälpmedelsförsörjningen, Beställare och Utförare

Till stöd för samverkansorganisationen finns en kanslifunktion, som samfinansieras av parterna.
Kanslifunktionen för den gemensamma samverkansorganisationen för hjälpmedel följer upp
tjänsten, rapporterar regelbundet till ledningsrådet och driver överenskomna förbättringskrav i
förhållande till Utföraren. En beskrivning av samverkansorganisationen för hjälpmedel finns att läsa
här.
I det arbete med Samarbetsavtalet som kommer att göras under hösten 2014 ska arbetsformer och
roller för samarbetsorganisationen preciseras.
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4. SAMARBETSAVTALETS OMFATTNING OCH AVTALSPERIOD
Detta Samarbetsavtal reglerar parternas gemensamma åtaganden att för Västra Götalands 49
kommuner och Västra Götalandsregionen bedriva hjälpmedelsförsörjning inom produktområdena
rörelsehinder, kognitivt stöd och kommunikation i enlighet med detta Samarbetsavtal och
Tjänstespecifikation, som ligger till grund för Samarbetsavtalet.
Under avtalstiden kan parterna överenskomma om förändringar och utveckling av tjänsten i syfte att
öka kvalitet och sänka kostnaderna för vårdgivarna i Västra Götaland. Förskrivning av hjälpmedel är
en hälso- och sjukvårdsinsats som kontinuerligt förändras och påverkas av förändringar i lagstiftning,
vårdgivarnas struktur- och verksamhetsförändringar, valfrihetsregler, nya och/eller förändrade
diagnostik- och medicinska behandlingsmetoder samt demografiska förändringar. Detta kan påverka
behovet av tjänster och volymer under avtalsperioden.
Samarbetsavtalet gäller för perioden 2015-10-01 – 2017-09-30. Parterna ska senast ett år innan
avtalets upphörande vara överens om ifall avtalet ska förlängas och på vilka villkor så ska ske. Vid
ställningstagande till eventuell förlängning ska hänsyn tas till hur EU:s nya upphandlingsdirektiv
införts i svensk lagstiftning avseende samarbete mellan myndigheter om offentliga tjänster samt till
hur hälso- och sjukvårdsavtalet utformats efter april 2016. Om någon överenskommelse om
förlängning inte kan nås upphör avtalet att gälla 2017-09-30.

5. AVTALSINNEHÅLL
Under hösten 2014 kommer samarbetsorganisationen i dialog med Utföraren att ta fram
Tjänstespecifikation, innehållande bland annat uppdragsbeskrivning, prismodell och
ersättningsvillkor, samt modell för kvalitetsuppföljning.
I Samarbetsavtalet kommer det att redovisas hur olika avtalshandlingar relaterar till varandra, såsom:
·
·
·
·
·

Skriftliga ändringar och tillägg till Samarbetsavtalet
Detta Samarbetsavtal inklusive bilagor
Tjänstespecifikationen
Vid var tid gällande prislista
Uppföljningsplan

6. DEFINITIONER
I det arbete med Samarbetsavtalet som kommer att göras under hösten 2014 kommer definitioner
att tydliggöras.

7. UTFÖRARENS ÅTAGANDE
Utföraren åtar sig att från och med avtalsstart bedriva verksamhet i enlighet med detta
Samarbetsavtal och dess bilagor.
Utföraren ska utföra åtagandet som en självständig aktör och äger inte företräda Beställaren utöver
vad som framgår av detta Samarbetsavtal.
Utföraren ska upphandla varor och tjänster enligt gällande regelverk för Västra Götalandsregionen
och lagen om offentlig upphandling.
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Utföraren är en egen resultatenhet med egen balans- och resultaträkning inom Västra
Götalandsregionen.

8. VERKSAMHETENS EKONOMISKA RESULTAT
Beställaren och Utföraren har gemensamt ansvar för verksamhetens ekonomiska resultat,
underskott bärs gemensamt, överskott återinvesteras i verksamheten. Modell för detta kommer att
framgå i Samarbetsavtalet och arbetas fram under hösten 2014.

9. PATIENTNÄMNDEN
Västra Götalandsregionens Patientnämnder handlägger ärenden som rör den hälso- och sjukvård
som Utföraren svarar för. Utföraren ska snarast och utan kostnad, ge nämnderna den information
och svar på ställda skrivelser som begärs.

10. PERSONAL OCH LEDNING
Utförarens personal ska ha för verksamheten adekvat kompetens i enlighet med Samarbetsavtalet
och dess bilagor. Utföraren ska tillse att personalen får den fortbildning som erfordras för att
upprätthålla och utveckla kompetensen inom yrket.
Utföraren ska ha en verksamhetschef enligt 29 § Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) som
svarar för verksamheten och som har det samlade ledningsansvaret. Vid tillsättning och byte av
verksamhetschef ska Utföraren inhämta godkännande av Beställaren.
Utföraren ska ha tillgång till personal i den omfattning detta Samarbetsavtal kräver.
I verksamheten ska finnas tillgång till legitimerad arbetsterapeut, legitimerad sjukgymnast,
legitimerad logoped, samt för uppdraget annan nödvändig kompetens.
Vid personalbrist är det Utförarens skyldighet att anskaffa/hyra in personal.
Personal med Beställar- och patientkontakt ska tala och förstå samt kunna läsa och skriva svenska.

11. PATIENTJOURNALER
Utföraren ska upprätta, hantera och bevara patientjournaler enligt gällande lagar, förordningar och
föreskrifter.
När en samordnad patientjournal blir aktuell ska Utföraren följa kommande anvisningar från
Beställaren avseende detta.

12. TILLGÄNGLIGHET
Tillgänglighet för tjänstens utförande framgår av Tjänstespecifikation.
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13. ERSÄTTNING
Utvecklad prismodell utifrån modell med funktionstjänst, som stödjer handbok för förskrivning av
personliga hjälpmedel och uppmuntrar till rationell förskrivning, kommer att tas fram under hösten
2014.
Priset utgår från att Regionservice, Hjälpmedelscentralen får ersättning för tjänsten enligt
självkostnadspris och att Beställaren bekostar sina beställningar utifrån hälso- och sjukvårdsansvaret.

14. JUSTERING AV ERSÄTTNING
Tjänsten utförs till självkostnadspris. Priset justeras en gång per år eller i samband med upphandling.
Avstämning sker löpande i Avtalsrådet, reglering mot Beställare görs en gång per år under kvartal 4.
Utföraren ska löpande rapportera till Beställarna om justeringar av pris.

15. ÅTGÄRDER VID EJ UPPNÅDD MÅLUPPFYLLELSE
I det arbete med Samarbetsavtalet som kommer att göras under hösten 2014 ska detta preciseras.

16. FAKTURERING OCH BETALNING
I det arbete med Samarbetsavtalet som kommer att göras under hösten 2014 ska fakturering och
betalning att preciseras och tydliggöras.

17. ANSVAR FÖR SKADA
Utföraren ansvarar för person- och sakskada eller annan skada som orsakats genom fel eller
försummelse av Utföraren eller av dennes anställda eller i övrigt av denne anlitade personer.
Utföraren ska hålla Beställaren skadeslös om krav väcks mot Beställaren som en följd av Utförarens
handlande eller underlåtenhet att handla. Utföraren ska ha rätt att delta i bemötandet av sådant
krav.
Beställaren ska snarast underrätta Utföraren om krav framställs mot Utföraren som omfattas av
föregående stycke och Beställaren ska inte utan Utförarens samtycke göra medgivanden eller träffa
uppgörelser avseende sådant krav om det kan påverka Utförarens ersättningsskyldighet. Beställaren
är därtill skyldig att vidta alla rimliga åtgärder för att begränsa sin skada i händelse av att krav mot
Beställaren framförs som omfattas av Utförarens ersättningsskyldighet.

18. FÖRSÄKRINGAR
Det åligger Utföraren att teckna och vidmakthålla ansvarsförsäkring och övriga erforderliga
försäkringar för fullgörandet av uppdraget som täcker de skador som Utföraren är ansvarig för. Bevis
på fullgod försäkring ska överlämnas till Beställaren snarast vid förfrågan.
Försäkring som täcker skador enligt patientskadelagen tecknas av Beställaren.
Utföraren är skyldig att utan ersättning tillhandahålla de intyg, utredningar och analyser som
Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolag behöver för sin handläggning av patientskadefall.
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19. SEKRETESS
Utföraren förbinder sig att följa de regler om tystnadsplikt och sekretess som gäller enligt
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Utföraren förbinder sig att tillse att dess personal och
extern konsult gör motsvarande åtagande.

20. MARKNADSFÖRING OCH INFORMATION
Utföraren ska vid marknadsföring avseende Åtagandet vara saklig och följa intentionerna i detta
Avtal. Beställarens roll som uppdragsgivare ska framgå i alla relevanta sammanhang.
Hänvisning till Uppdrag eller i övrigt till beställande enheter eller Beställaren i reklam eller
marknadsföring får inte göras av Utföraren utan Beställaren i förväg inhämtade skriftliga
medgivande.
Utföraren svarar för att patienterna får en god information om frågor som berör uppdraget. All
information ska ha en tydlig avsändare.
Utföraren ansvarar för att informera om sin verksamhet till medborgare i Västra Götaland,
samverkansparter och andra intressenter.

21. UPPHANDLAD UNDERLEVERANTÖR
Om Utföraren upphandlar underleverantör för utförande av verksamhet enligt Samarbetsavtalet ska
Utföraren ansvara för underleverantörens åtagande såsom för sitt eget.
Utföraren ska, på Beställarens begäran, lämna information om vilka underleverantör som anlitas.

22. FÖRSÄLJNING AV HJÄLPMEDELSUTRUSTNING
Utföraren ska efter detta Samarbetsavtals upphörande sälja befintlig hjälpmedelsutrustning (inkl.
tillbehör och reservdelar) som vid avtalets upphörande är förskrivet till patient, till eventuellt ny
utförare.
Försäljningen ska ske vid avtalsövergången till den utförare Beställaren kommer att anlita för
nästkommande avtalsperiod.
Köpeskillingen ska uppgå till av Utföraren under avtalstiden gjorda investeringar i ovan nämnda
hjälpmedel minskat med årlig avskrivning uppgående till 20 %. Hjälpmedel som återköps ska
redovisas per produkt samt till vilken patient hjälpmedlet förskrivits.

23. UPPFÖLJNING
I det arbete med Samarbetsavtalet som kommer att göras under hösten 2014 ska kraven kring
uppföljning att beskrivas.

6

24. LAGAR OCH FÖRORDNINGAR
Utföraren ansvarar för att gällande författningar och Handboken för förskrivning av personliga
hjälpmedel efterlevs.
Beställaren ansvarar för att i digital form tillhandahålla och kontinuerligt uppdatera Beställarens
riktlinjer och policys som hänvisas till i Samarbetsavtalet.

25. UTFÖRANDEKRAV AV MILJÖ
I det arbete med Samarbetsavtalet som kommer att göras under hösten 2014 ska specificering av
miljökrav att tas fram.

26. LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET
Utföraren ska inrätta ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i enlighet med
Socialstyrelsens föreskrift Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården,
SOSFS 2015:12

27. INFORMATIONSFÖRSÖRJNING
Utföraren ska ha ett IT-stöd som ger effektivt stöd för hjälpmedelsförsörjningen och en effektiv
informationssamverkan med andra Utförare/vårdgivare. Utföraren ska rapportera relevant och
tillförlitlig information om händelser och transaktioner till Beställaren och tillsammans med
Beställaren genomföra uppföljningar enligt Uppföljningsplanen.
Utföraren ska använda de IT-tjänster och i övrigt följa de krav som anges i Tjänstespespecifikation IT.
Utföraren ska skydda sin information mot otillbörlig åtkomst och förstörelse i enlighet med gällande
lagar, förordningar och föreskrifter. Hur skyddet genomförs ska dokumenteras. Utföraren ska på
begäran kunna uppvisa denna dokumentation för Beställaren.
Utföraren ska enligt Beställarens instruktioner lämna information till av Beställaren använda
databaser samt till Beställarens IT-system SESAM. Utföraren ska lämna utbudsinformation till
invånartjänsten 1177 Tema hjälpmedel.

28. FORCE MAJEURE
Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta Samarbetsavtal
om underlåtenheten har sin grund i omständighet (”Befrielsegrund”), som ligger utanför Parts
kontroll och som förhindrar fullgörandet därav. Så snart hindret upphört ska förpliktelsen fullgöras
på avtalat sätt.
Såsom Befrielsegrund ska anses eldsvåda, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av
motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror eller upplopp, knapphet på
transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i fråga om drivkraft, avtalsenlig konflikt på
arbetsmarknaden samt försening av leverans från underleverantören, om förseningen har sin grund i
sådan omständighet som avses i denna punkt.
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Förbehållet om avtalsenlig konflikt på arbetsmarknaden ska inte anses som Befrielsegrund om Part
själv är föremål för eller vidtar sådan konflikt.
För att få befrielse enligt ovan ska Part utan dröjsmål skriftligen meddela den andra Parten härom.
Skriftligt meddelande ska också lämnas utan dröjsmål vid Befrielsegrundens upphörande.
Part ska vidta skäliga ansträngningar för att mildra omfattningen och effekten av Befrielsegrund och
återuppta fullgörandet av de förpliktelser som hindrats så snart det praktiskt kan ske.

29. FÖRTIDA UPPHÖRANDE
I det arbete med Samarbetsavtalet som kommer att göras under hösten 2014 ska regler för förtida
upphörande preciseras.

30. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET
Detta Samarbetsavtal får inte utan Beställarens i förväg inhämtade skriftliga medgivande, överlåtas
på annan Utförare. Beställare får inte överlåta detta Samarbetsavtal eller rättigheter hänförliga till
avtalet utan Utförarens skriftliga medgivande.

31. OMFÖRHANDLING
Förhandling om åtagandet enligt detta avtal kan begäras av Parterna vid väsentliga förändringar av
omständigheter som ligger till grund för detta Samarbetsavtal. Begäran om omförhandling ska vara
skriftlig.
Omförhandling ska inledas så snart som möjligt efter framställan därom. Påkallande av
omförhandling befriar inte Part från skyldighet att fullgöra sina förpliktelser enligt detta
Samarbetsavtal intill dess nya avtal har slutits.
Omförhandling kan påkallas av Beställaren till följd av större förändringar i vårdens struktur eller till
följd av politiska beslut om förändringar i Handboken för förskrivning av personliga hjälpmedel, som
kan påverka ovanstående tjänster.
KONTAKTPERSON BESTÄLLARE
Namn:………………………………………….
Befattning:……………………………………..
Kontaktinformation:……………………………………..
E-post:…………………………………………
KONTAKTPERSON UTFÖRARE
Namn: ……………………………………..
Befattning: ………………………………..
Kontaktinformation: ……………………………………..,
E-post:………………………………………..
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32. EFTER AVTALETS UPPHÖRANDE
Beställaren och Utföraren ska vid Samarbetsavtalets upphörande samråda kring hantering av
hjälpmedelsadministration, teknisk dokumentation, patientjournaler, lokaler, utrustning och
personal för att övergången till annan vårdgivare ska kunna ske utan avbrott eller brister i
verksamheten. Utföraren är skyldig att till Beställaren kostnadsfritt lämna ut sådana uppgifter som är
av betydelse för Beställaren inför och i samband med Samarbetsavtalets upphörande.
När Utföraren upphör att driva avtalad verksamhet i sin helhet, eller till viss del, ska patientjournalen
överföras till annan av Beställaren anvisad hälso- och sjukvårdspersonal som framöver ska svara för
patientens vård och behandling. Om journalen finns hos Beställaren ska istället en kopia av journalen
överföras. Patientens medgivande till sådan överföring ska finnas. Utföraren ska svara för att
dokumentation upprättas vid överföring av patientjournal så att journal kan följas.
För utförda tjänster enligt Samarbetsavtalet gäller Samarbetsavtalets bestämmelser i tillämpliga
delar även efter det att Samarbetsavtalet upphört att gälla.

33. TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR
Tillägg, utveckling och överenskommelser som innebär ett avsteg från Samarbetsavtal med bilagor
ska dokumenteras och undertecknas av behöriga företrädare för Beställare och Utförare.

Detta Samarbetsavtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar av vilka Beställaren och Utföraren
tagit var sitt.
Ort och datum

Ort och datum

För Beställaren

För Utföraren

……………………………….

………………………………

Behörig befattningshavare

Behörig befattningshavare
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M1

BESLUTSFÖRSLAG

Ansökan om markanvisning för nyproduktion av bostäder
Den 30 november 2009 tog Kommunstyrelsen beslut att ge Olofssons Bygg markanvisning vid
Furuberg. Markanvisningen innebar att bolaget under en tid av två år fick ensamrätt att förhandla med
kommunen om förvärv av marken. Markanvisningen förlängdes sedan till 2012-11-30.
Bolaget önskar nu få avtalet förlängt och upprättat markanvisningsavtal innebär att bolaget, fram till
2015-05-31, har ensamrätt att förhandla med kommunen om förvärv av marken samt övriga villkor
avseende exploatering.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunen godkänner markanvisningsavtalet.

2014-06-02
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-06-03
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2009/KS0651 259
Handläggare: Jessica Ekberg, tfn 35 76 45
Datum/avdelningschef: 2014-05-12/PZ

Programområde: 2

1

MARKANVISNINGSAVTAL
Parter: Borås stad
501 80 Borås
Olofssons Bygg & Entreprenad AB
Kindgatan 5
504 50 Borås
1

Markanvisning/Option

Kommunstyrelsen beslutade 2009-11-30 att till bolaget anvisa det på bilagda karta markerade
markområdet. Denna markanvisning innebar att bolaget under en tid av två år från ovan angivet
datum, har ensamrätt att förhandla med kommunen om förvärv av marken. Det anvisade
markområdet ligger inom fastigheten Borås Gässlösa 5:1. Bolaget önskade sedan förlänga
markanvisningen till 2012-11-30 vilket Kommunstyrelsen tog beslut om 2012-01-23.
Bolaget önskar nu få avtalet förlängt och detta markanvisningsavtal innebär att bolaget, fram till
2015-05-31, har ensamrätt att förhandla med kommunen om förvärv av marken samt övriga
villkor avseende exploatering.
2

Avsiktsförklaring

Bolaget och kommunen ska tillsammans verka för att det ovan angivna området planläggs för ny
bebyggelse med totalt cirka 20 bostäder i flerbostadshus. Parterna är medvetna om att antalet
bostäder kan komma att såväl bli lägre som högre beroende på detaljplanens slutgiltiga
utformning.
3
•
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Grundläggande villkor
Bostäderna ska upplåtas med hyresrätt.
Kvartersmarken för bostäderna, enligt blivande detaljplan, ska överlåtas med äganderätt.
En långsiktig kvalitets- och miljöprofil ska eftersträvas. Det innebär att byggproduktionen
planeras för miljöanpassat genomförande, att byggnadernas drift är energi- och resurseffektiv,
att emissioner från byggnaderna har minimal påverkan samt att byggnaderna inte påverkar
omgivningen negativt och att god innemiljö skapas.
Detaljplan

Bolaget och kommunen ska gemensamt verka för att en ny detaljplan för området tas fram, antas
och vinner laga kraft. Markområdets avgränsning enligt bifogad karta är preliminärt och kan
justeras under planarbetet. Samhällsbyggnadsförvaltningen har rätt att avgöra om planarbetet ska
genomföras med egen personal eller med konsultmedverkan. Samhällsbyggnadsförvaltningen
utser eventuell plankonsult. Bolaget ska efter samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningen utse
kvalificerad arkitekt för den husprojektering som behöver göras i samråd med detaljplanearbetet.
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Samhällsbyggnadsnämnden har rätt att besluta om att avbryta planarbetet när som helst under
planprocessen. Beslut att anta detaljplanen fattas av Samhällsbyggnadsnämnden. Sakägare har rätt
att överklaga beslutet att anta planen. Länsstyrelsen kan vidare besluta om överprövning av
planen.
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Ekonomi

Utredningskostnader
Kommunen står för utrednings- och undersökningskostnaderna avseende markmiljö och
arkeologi under detaljplanearbetet, samt de geotekniska undersökningar som erfordras för att
beskriva de geotekniska förhållandena i detaljplanen. Övriga utrednings- och
projekteringskostnader bekostas av bolaget.
Om planarbetet avbryts till följd av beslut under planprocessen ger detta inte bolaget någon rätt
till ersättning eller ny markanvisning från kommunen.
Samhällsbyggnadsnämnden kommer att ta ut planavgift i samband med bygglovgivning.
Bygg- och anläggningskostnader
Kvartersmark
Bolaget ska svara för och bekosta samtliga bygg- och anläggningsåtgärder inom den blivande
kvartersmarken.
Allmän platsmark
Bolaget ska bekosta projektering samt genomförande av de åtgärder som måste göras på allmän
platsmark invid den blivande kvartersmarken, till följd av byggnationen inom området.
Allmänna va-anläggningar
Borås Energi och Miljö AB ska svara för projektering samt byggande av allmänna vaanläggningar. Bolaget ska betala va-anläggningsavgift enligt vid betalningstillfället gällande vataxa. Eventuell omläggning av ledningar inom den blivande kvartersmarken ska bekostas av
bolaget.
Överlåtelse/upplåtelse av mark
Kommunen ska till bolaget med äganderätt överlåta den blivande kvartersmarken för bostäder.
Parterna ska teckna ett genomförandeavtal inklusive marköverlåtelse när detaljplanearbetet hunnit
så långt att parterna tillsammans anser att ett sådant kan tecknas. Genomförandeavtalet ska
godkännas genom beslut i Kommunstyrelsen.
Köpeskillingen för marken ska baseras på en marknadsmässig prissättning utifrån den
exploatering som den blivande detaljplanen tillåter.
Om bolaget och kommunen inte kommer överens om formerna och villkoren för överlåtelsen av
marken äger kommunen rätt att återta optionen utan någon rätt till ersättning från bolaget.
Detsamma gäller om bolaget väljer att avstå från att utnyttja markanvisningen eller uppenbart inte
avser/förmår att genomföra projektet i den takt eller på det sätt som avses.

3

6

Förlängning

Förlängning av detta avtal kan medges om:
– Förseningen beror på att detaljplanen överklagas.
– Den kommunala handläggningen av olika skäl fördröjer plan- och genomförandeprocessen
– Bolaget anger sakliga skäl för att få förlängning av avtalet
Förlängning ska begäras av bolaget senast två månader före avtalets upphörande. Har förlängning
inte begärts har kommunen rätt att ge denna markanvisning till annan intressent eller fortsätta
utvecklingen av området i egen regi.
7

Giltighet

Detta avtal är till alla delar förfallet utan rätt till någon form av ersättning för någon av parterna
om:
– Avtalet inte godkänns av Kommunstyrelsen i Borås Stad.
– Genomförandeavtal inklusive marköverlåtelse inte har tecknats mellan kommunen och bolaget
senast 2015-05-31
– Planarbetet avbryts.
– Förlängning av avtalet inte har begärts före 2015-03-31, eller förlängning inte medgivits
8

Överlåtelse av avtal

Bolaget får inte utan kommunens skriftliga medgivande överlåta detta avtal på annan. Detta gäller
även överlåtelse till närstående bolag.
9

Tvist

Tvist rörande tolkningen av detta avtal ska avgöras av allmän domstol.
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___________________________________________________________________________
Av detta avtal har två likalydande exemplar upprättats varav parterna tagit var sitt.
Borås 2014-

Borås 2014-

Borås Stad,
Kommunstyrelsen

Olofsson Bygg och Entreprenad AB

_______________________________
Ulf Olsson

_______________________________

Kommunstyrelsens ordförande

_______________________________
Peter Zettergren

________________________________

T.f. Markchef

Kommunens namnteckning bevittnas:

Bolagets namnteckning bevittnas:

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________
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BESLUTSFÖRSLAG

Försäljning av Seglora 5:12 och 5:13
Ägaren till fastigheten Seglora 5:14 har inkommit med önskemål om att förvärva kommunens bägge
fastigheter Seglora 5:12 och 5:13 med adress Kyrkbyn i Seglora. Anledningen är att fastighetsägaren
idag har en undermålig och uttjänt avloppsanläggning förlagd på kommunens mark. För att kunna ge
köparen möjlighet att anordna en ny och beständig avloppsanläggning säljer kommunen både Seglora
5:12 och 5:13. Kommunen har ägt fastigheterna sedan slutet av sextiotalet och ser idag inget behov av
fortsatt ägande. Enligt ett preliminärt köpeavtal ska den sålda marken genom fastighetsreglering
överföras till köparens fastighet Seglora 5:14. Köparen ska betala för förrättningskostnaden.
Köpeskillingen har satts till 60 kr/m2, vilket innebär en köpeskilling om 129 180 kronor.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunen säljer Seglora 5:12 och 5:13 för 129 180 kronor.

2014-06-02
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-06-03
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0345 253
Handläggare: Elin Persson, tfn 033-35 84 97
Datum/avdelningschef: 2014-05-26/PZ

Programområde: 2

Mellan Borås Stad, 212000-1561, genom Kommunstyrelsen, 501 80 BORÅS,
nedan kallad Kommunen och,
,
, nedan kallade Köparen
träffas följande

KÖPEAVTAL
1.

Överlåtelseförklaring

Kommunen överlåter till Köparen fastigheterna Borås Seglora 5:12 och
Borås Seglora 5:13. Området är markerat på bifogad karta.

2.

Köpeskilling

Köpeskillingen har beräknats efter 60 kr/m² till
etthundratjugoniotusenetthundraåttio (129 180) kronor.

3.

Betalning

Köpeskillingen skall betalas senast 2014-07-07. Kommunen översänder faktura på
beloppet till köparen.

4.

Tillträde

Tillträde sker 2014-07-01.

5.

Fastighetsbildning

Kommunen ansöker om fastighetsbildning av det överlåtna området och Köparen
biträder denna ansökan. Området skall genom fastighetsreglering överföras till
Köparens fastighet Borås Seglora 5:14. Köparen betalar
fastighetsbildningskostnaden.

6.

Skatter och avgifter

Kommunen betalar alla för det överlåtna området utgående skatter och avgifter
fram till tillträdesdagen. Köparen betalar motsvarande kostnader för tiden därefter.

7.

Överlåtna områdets skick

Köparen är vid undertecknandet av detta avtal väl medveten om det överlåtna
områdets skick och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot Kommunen
på grund av fel eller brister på området.

8.

Giltighet

Avtalet är för sin giltighet beroende av att avtalet godkännes av Kommunstyrelsen
i Borås Stad genom beslut som vinner laga kraft.
Skulle avtalet inte komma att gälla på grund av ovan nämnda villkor ska
ersättningsskyldighet inte föreligga för någon part. Kommunen återbetalar
eventuell erlagd köpeskilling till Köparen utan ränta.

Sid 1/2

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

Borås 2014-

Borås 2014-

Borås Stad
Kommunstyrelsen

Köparen

______________________
Ulf Olsson

______________________

Kommunstyrelsens ordförande

______________________
Peter Zettergren
Tf Markchef

Kommunens namnteckning
bevittnas:

Köparens namnteckning
bevittnas:

______________________

______________________

______________________

______________________

Sid 2/2

Seglora 5:12 och 5:13

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:2000
0
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40

60m
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BESLUTSFÖRSLAG

Försäljning av del av Vattnet 1 på Viared Norra, Tomt 2
Ett köpeavtal har upprättats med RO-gruppen AB om försäljning av del av Vattnet 1. Området
omfattar ca 21 648 m2 och är beläget på Viared Norra. På fastigheten kommer Derome Byggvaror att
etablera sig, som är totalleverantör av byggmaterial, förnödenheter och maskiner. Bolaget tillträder
området 31 augusti 2014 och ska då betala köpeskillingen 7 576 800 kronor samt ersättning för utförd
grovplanering (4 437 840 kronor).
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Avtalet med RO-gruppen AB godkänns.

2014-06-03
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

X Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-06-03
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0424 253
Handläggare: Jessica Ekberg, tfn 7645
Datum/avdelningschef: 2014-06-03/PZ

Programområde: 2

Sida
1(1)
2014-06-16

Dnr 2014/KS0424

Jessica Ekberg
35 76 45

Kommunfullmäktige

Försäljning av del av Vattnet 1, Tomt 2
Ett köpeavtal har upprättats med RO-gruppen AB om försäljning av del av Vattnet 1.
Området omfattar ca 21 648 m2 och är beläget på Viared Norra.
Bolaget tillträder området 31 augusti 2014 och ska då betala köpeskillingen 7 576 800 kronor
samt ersättning för utförd grovplanering (4 437 840 kronor).
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Avtalet med RO-gruppen AB godkänns.
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Prissättning för friköp av arrendetomter på fastigheten Viared
16:13 vid Hälasjön
Kommunen har fått förfrågningar om att sälja arrendetomterna vid Hälasjön till de arrendatorer som
vill köpa. Området består av 37 arrendetomter som är bebyggda med fritidshus. Tidigare
områdesbestämmelser omöjliggjorde en rättvis försäljning av arrendetomterna då enbart en mindre del
uppfyllde kriteriet om minsta tomtstorlek på 1 600 m2. En av anledningarna till att de boende vill köpa
loss sina arrendetomter är att de idag inte kan belåna sina hus för att renovera eller bygga till. Nu är
områdesbestämmelserna ändrade och minsta tomtstorlek är satt till 1 000 m2.
Ett förslag till prissättning har tagits fram som framförallt baseras på tomternas läge gentemot Hälasjön
samt storleken på tomten. I priset ingår avstyckning och del i den gemensamhetsanläggning som ska
bildas för vägarna i området. Försäljningspriset gäller fram till 2015-12-31.
Grundpriset är föreslaget till:
Klass 1: 400 000 kr
Klass 2: 350 000 kr
Klass 3: 310 000 kr
Klass 4: 270 000 kr
Grundpriset korrigeras sedan efter tomtstorlek med 45 kr/kvm.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunen fastställer försäljningspriset av 37 arrendetomter vid Hälasjön till ovan angivna principer och angivet
pris.
2014-06-09
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag
2014-06-09
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0476 261
Handläggare: Peter Zettergren, tfn 35 72 94
Datum/avdelningschef: 2014-05-30/PZ

Programområde: 2

Klass 1

Grön färg

Tomtbeteckning

Tomtstorlek Grundpris

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Klass 2

1 424 m²
1 424 m²
1 424 m²
1 424 m²
1 424 m²

45 kr/m²
45 kr/m²
45 kr/m²
45 kr/m²
45 kr/m²

423 535 kr
381 010 kr
391 765 kr
408 010 kr
395 770 kr

Tomtstorlek Grundpris

Snittomt

Korrigeringsbelopp

Tomtpris

350 000 kr
350 000 kr
350 000 kr
350 000 kr

1 213 m²
1 213 m²
1 213 m²
1 213 m²

45 kr/m²
45 kr/m²
45 kr/m²
45 kr/m²

356 705 kr
346 175 kr
350 450 kr
346 625 kr

Tomtstorlek Grundpris

Snittomt

Korrigeringsbelopp

Tomtpris

310 000 kr
310 000 kr
310 000 kr
310 000 kr
310 000 kr
310 000 kr
310 000 kr
310 000 kr
310 000 kr
310 000 kr
310 000 kr
310 000 kr
310 000 kr
310 000 kr
310 000 kr
310 000 kr
310 000 kr
310 000 kr

1 488 m²
1 488 m²
1 488 m²
1 488 m²
1 488 m²
1 488 m²
1 488 m²
1 488 m²
1 488 m²
1 488 m²
1 488 m²
1 488 m²
1 488 m²
1 488 m²
1 488 m²
1 488 m²
1 488 m²
1 488 m²

45 kr/m²
45 kr/m²
45 kr/m²
45 kr/m²
45 kr/m²
45 kr/m²
45 kr/m²
45 kr/m²
45 kr/m²
45 kr/m²
45 kr/m²
45 kr/m²
45 kr/m²
45 kr/m²
45 kr/m²
45 kr/m²
45 kr/m²
45 kr/m²

325 525 kr
333 040 kr
293 080 kr
333 040 kr
312 385 kr
294 070 kr
319 180 kr
297 265 kr
292 450 kr
299 200 kr
319 225 kr
303 610 kr
288 400 kr
319 180 kr
291 460 kr
299 830 kr
305 095 kr
318 190 kr

Tomtstorlek Grundpris

Snittomt

Korrigeringsbelopp

Tomtpris

1 554 m²
1 554 m²
1 554 m²
1 554 m²
1 554 m²
1 554 m²
1 554 m²
1 554 m²
1 554 m²
1 554 m²

45 kr/m²
45 kr/m²
45 kr/m²
45 kr/m²
45 kr/m²
45 kr/m²
45 kr/m²
45 kr/m²
45 kr/m²
45 kr/m²

290 070 kr
273 780 kr
275 985 kr
274 275 kr
283 770 kr
272 430 kr
274 635 kr
247 995 kr
247 275 kr
253 530 kr

Röd färg

Cirka
Cirka

1 833 m²
2 000 m²
1 112 m²
2 000 m²
1 541 m²
1 134 m²
1 692 m²
1 205 m²
1 098 m²
1 248 m²
1 693 m²
1 346 m²
1 008 m²
1 692 m²
1 076 m²
1 262 m²
1 379 m²
1 670 m²

Gul färg

Tomtbeteckning
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

400 000 kr
400 000 kr
400 000 kr
400 000 kr
400 000 kr

1 362 m²
1 128 m²
1 223 m²
1 138 m²

Tomtbeteckning

Klass 4

Tomtpris

Blå färg

2.1
2.2
2.3
2.4

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18

Korrigeringsbelopp

1 947 m²
1 000 m²
1 241 m²
1 602 m²
1 330 m²

Tomtbeteckning

Klass 3

Snittomt

Cirka

2 000 m²
1 638 m²
1 687 m²
1 649 m²
1 860 m²
1 608 m²
1 657 m²
1 065 m²
1 049 m²
1 188 m²

270 000 kr
270 000 kr
270 000 kr
270 000 kr
270 000 kr
270 000 kr
270 000 kr
270 000 kr
270 000 kr
270 000 kr

Hälasjön - Klassindelning

Klass 1: (Grön färg)
5 stugor med närhet och utsikt mot sjön.

Klass 2: (Blå färg)
4 stugor, ganska öppet, högt läge, men ingen utsikt mot sjön. Den östra stugan i gruppen har
sjöutsikt, men inte tillgång till tomten med bil.

Klass 3: (Röd färg)
18 stugor med varierande lägen. Ingen sjöutsikt.

Klass 4: (Gul färg)
10 stugor med längre avstånd till sjön och lite mer trafikstört utefter infarten till området.
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Försäljning av cirka 160 kvm av Torpa-Sjöbo 2:2
Ägarna till fastigheten Torpa-Sjöbo 2:80 har begärt att få köpa ett markområde av kommunens
fastighet Torpa-Sjöbo 2:2, som gränsar mot deras fastighet Torpa-Sjöbo 2:80. Försäljningen möjliggör
en mer ändamålsenlig fastighet. En preliminär överenskommelse om fastighetsreglering har träffats som
innebär att kommunen säljer cirka 160 kvm av fastigheten Torpa-Sjöbo 2:2 för en köpeskilling om 233
600 kronor. Köparna betalar erforderlig fastighetsbildning. Betalning och tillträde sker efter beslut i
Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunen säljer cirka 160 kvm av fastigheten Torpa-Sjöbo 2:2 för 233 600 kronor till ägarna av fastigheten TorpaSjöbo 2:80
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Delårsrapport januari - april 2014 från nämnderna och de
kommunala bolagen
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
Framställningen från SDN Väster om utökning av kommunbidrag avslås
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Delårsrapport januari – april 2014 för nämnderna och de kommunala bolagen godkänns.
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Delårsrapport januari-april 2014
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting beskriver i sin ekonomirapport per april 2014 att den reala skatteunderlagstillväxten ökar något under 2014.
För Borås Stads del kan man konstatera att i detta läge
råder en relativt god budgetföljsamhet. Kommunstyrelsen
och Stadskansliet följer dock nogsamt utvecklingen.
Resultatet efter skatteintäkter och finansnetto för
Borås Stad beräknas till +87,1 mnkr, dvs 35,5 mnkr bättre
än budgeten för 2014 som ur ett finansiellt perspektiv är
låga 51,6 mnkr.
Förändringen av eget kapital beräknas till +104,1 mnkr
då försäljning av mark och tomträtter innebär nettointäkter på f n 17,0 mnkr.
Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas i
dagsläget till 26,6 mnkr bättre än budget tack vare bättre
skatteunderlagsutveckling för år 2014.

Finansnettot beräknas i dagsläget till 30,0 mnkr vilket är
-3,0 mnkr sämre än budget. Orsaken är låga marknadsräntor och minskade marknadsmässiga marginaler mot
bolagen. Detta innebär lägre ränteintäkter än förväntat för
kommunen, men även lägre räntekostnader för de kommunala bolagen.
Enligt nämndernas prognoser blir resultatet i nämnder‑
nas driftredovisning ‑39,4 mnkr. För stadsdelsnämnderna innebär prognosen ett resultat på ‑14,7 mnkr och
beror främst på underskott inom äldreomsorgen. För
övriga nämnder är således prognosen ‑24,7 mnkr.
Inom kommunens resultat ingår att nämnderna utnyttjar
ca 36 mnkr av outnyttjade medel 2013 och ianspråktagande av ackumulerade resultat. Detta godkändes i samband
med nämndbudgetärendet och Årsredovisningen för 2013
och är medtaget i kommunens sammantagna prognosresultat. Kommunens resultat försämras då givetvis med
36 mnkr och Kommunstyrelsen vill poängtera vikten av
att inga ytterligare avvikelser sker hos nämnderna under
resten av året. Beräknade kostnader för utbyte av ITplattform är ej medtaget i det här läget. Medel till detta
avsattes i Bokslut 2012 och kommer därför inte att påverka
Balanskravsresultatet för 2014.
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Resultat före extra ordinära poster exklusive jämförelsestörande kostnader som pensionsavsättningar och
medfinansiering av infrastruktur
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I resultatet ingår en prognostiserad upplösning av tidigare
avsättning till medfinansiering av statlig infrastruktur
med 50,0 mnkr och avser Riksväg 27, sträckan ViaredKråkered. Projektet kommer att genomföras till en
väsentligt lägre kostnad än vad som tidigare beräknats.
Både medfinansieringsdelen och räntan på förskotteringen
kommer att bli lägre än vad som tidigare avsatts. Korrigeringen görs i Bokslut 2014. I resultatet ingår också externt
investeringsbidrag på 15,0 mnkr för konstnärlig utsmyckning.
Den beräknade resultatnivån för Borås Stad på +104,1
mnkr får anses som godtagbar med hänsyn till ambitionen
att i en uppgång från ett svårt konjunkturläge värna verksamheterna och samtidigt uppfylla våra finansiella mål.
För Borås Stads bolag gäller generellt en stor budgetföljsamhet. Årsprognosen avviker positivt mot budget med
knappt 20 mnkr, främst hänförligt till Borås Energi och
Miljö AB (+8 mnkr jämfört med budget), Borås Lokaltrafik AB (+7,9 mnkr) och AB Bostäder (+3,3 mnkr).
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, där Borås Stads
åtagande är 50 %, är de enda som har en negativ budgetavvikelse (-0,3 mnkr).

Kommunstyrelsen konstaterar med tillfredsställelse att
budgetföljsamheten i bolagen är god. En god budgetföljsamhet är betydelsefullt för ägarstyrningen och Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen, och av vikt för
att Kommunfullmäktiges uppsatta avkastningskrav och
finansiella mål ska nås.

En utvecklad styrmodell
Styrningen grundas inte enbart på ekonomiskt underlag
utan omfattar även ledarskapsinsatser för såväl förtroendemän som tjänstemän. Flertalet av det som Sveriges Kommuner och landsting (SKL) kallar för framgångsfaktorer,
t ex vikten av ekonomiskt medvetande och fokus, har
aktivt använts i Borås. Detta har inneburit, vilket framgår
i denna delårsrapport, en ekonomi där Kommunfullmäktiges budgetdirektiv följs noggrant av nämnderna.
Fr o m 2014 har också verksamhetsmålen utvecklats för
att kunna utvärdera ”god ekonomisk hushållning” och
bidrar med att rätt resurser läggs på rätt ställe. Dessa
verksamhetsmål/indikatorer har i Budget 2014 kopplas
till en strategisk plan på hög nivå, Borås Vision 2025, och
ingår som ett led i ett förbättrat styr och ledningssystem.
Uppföljning av en del av indikatorerna görs i ett särskilt
avsnitt i denna rapport.

Resultaträkning, mnkr
Jan-april
2013

Jan-april
2014

Bokslut
2013

Budget
2014

-1 601,0

-1 605,8

-4 726,0

-5 002,5

-4 993,5

9,0

-59,3

-63,0

-204,2

-193,0

-190,0

3,0

-1 660,3

-1 668,8

-4 930,2

-5 195,5

-5 183,5

12,0

1 359,0

1 378,5

4 017,9

4 109,6

4 148,1

38,6

351,1

364,6

1 059,3

1 104,6

1 092,5

-12,0

Finansnetto

16,0

8,9

18,1

33,0

30,0

-3,0

RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER
OCH FINANSNETTO

65,8

83,2

165,0

51,6

87,1

35,5

7,4

17,0

23,8

0,0

17,0

17,0

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

73,2

100,2

188,7

51,6

104,1

52,5

Ökning verksamhetens nettokostnader, %

6,05

0,51

3,58

5,38

5,14

därav nämnderna, %

5,50

2,67

4,61

1,21

2,55

Ökning skatte- och bidragsintäkter, %

4,98

1,93

3,25

2,70

3,22

2,9

5,7

3,7

1,0

2,0

72

102

376

370

450

Nettokostnader
Avskrivningar
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Skatteintäkter
Generella statsbidrag m m

Realisationsvinster från markförsäljning

Årets resultat/skatte- och bidragsintäkter, %
Nettoinvesteringar mnkr

Prognos Avvikelse
2014 mot budget
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Nämndernas resultat 2014
I tabellen nedan, redovisas nämndernas ingående resultat
2014, respektive nämnds kommunbidrag, nettokostnaderna per april och vid årsskiftet, resultatet t o m april samt

det prognosticerade resultatet för hela året. Vid beräkning
av resultatet t o m april har kommunbidragen periodiserats
i enlighet med kostnadsvariationerna under året.

Driftredovisning 2014, tkr

Nämnd/budgetram

Ingående
ack resultat

Budget
2014

Nettokostn
tom april

Resultat
tom april

Nettokostn
prognos
2014

Resultat
prognos
2014

Kommunfullmäktige

0

11 000

-6 021

-2 354

-11 600

-600

2 058

4 300

-1 263

170

-4 900

-600

5 000

61 424

-23 256

-2 781

-61 424

- kommungemensamt

0

97 950

-36 846

-4 196

-97 950

Valnämnden

0

4 800

2 782

4 382

-4 800

549

5 500

-2 545

-712

-5 633

-133

- fastighetsförvaltning

6 959

5 707

-20 556

-18 654

-4 607

1 100

- övrigt

4 479

30 100

-23 011

7 089

-39 200

-9 100

3 128

147 000

-50 257

-1 257

-147 000

- föreningsbidrag

0

37 100

-17 078

-4 711

-37 100

Servicenämnden

27 640

0

1 862

1 862

2 400

2 400

Samhällsbyggnadsnämnden

13 232

33 400

-3 834

7 299

-33 935

-535

4 754

141 250

-41 951

9 399

-144 692

-3 442

0

58 100

-19 995

-278

-58 100

851

19 900

-6 546

87

-20 200

-300

1 618

147 600

-55 313

-5 780

-146 760

840

16 395

458 700

-127 602

25 298

-464 800

-6 100

0

214 400

-71 840

3 292

-222 700

-8 300

14 693

652 625

-197 149

8 133

-652 625

-6 007

53 001

-22 351

-4 386

-58 251

2 406

896 747

-278 922

5 366

-896 747

-660

26 850

-12 364

-579

-25 850

1 000

5 275

1 106 373

-359 146

-4 470

-1 108 373

-2 000

-605

50 242

-8 971

13 497

-57 942

-7 700

15 566

976 528

-309 602

5 677

-975 478

1 050

0

0

-1 768

-1 768

-1 768

-1 768

117 331

5 240 597

-1 693 543

39 625

-5 280 035

-39 438

Stadsrevisionen
Kommunstyrelsen
- Stadskansliet

Överförmyndarnämnden
Lokalförsörjningsnämnden

Fritids- och folkhälsonämnden
- fritid- och folkhälsa

Tekniska nämnden
- väghållning, parker m m
- persontransporter
Miljö- och konsumentnämnden
Kulturnämnden
Utbildningsnämnden
Arbetslivsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
Stadsdelsnämnden Norr
- kommungemensam verksamhet
- stadsdelsverksamhet

-5 250

Stadsdelsnämnden Väster
- kommungemensam verksamhet
- stadsdelsverksamhet
Stadsdelsnämnden Öster
- kommungemensam verksamhet
- stadsdelsverksamhet
- särskilt boende
Summa
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Kommunfullmäktige räknar med ett resultat på -0,6
mnkr, till följd av högre representationskostnader.
Revisorskollegiet räknar med ett resultat på -0,6 mnkr,

som tas ur det ackumulerade överskottet på 2,1 mnkr.

Kommunstyrelsens verksamhet redovisas under två
ramar. Både Stadskansliet och den Kommungemensamma verksamheten räknar med ett 0-resultat.
Överförmyndarnämnden anger i sin prognos ett resultat

på ‑133 tkr på grund av en tillfällig personalförstärkning
under 2014. Nämnden har fått beslut av Kommunstyrelsen att använda ackumulerat överskott för denna förstärkning.
Valnämnden räknar med ett 0-resultat.

Lokalförsörjningsnämnden räknar med att resultatet
för Fastighetsförvaltningen blir ‑4,6 mnkr. Detta är 1,1
mnkr bättre än det budgeterade resultatet på ‑5,7 mnkr.
Kapitalkostnaderna för de ägda fastigheterna blivit lägre
än budgeterat med cirka 4,6 mnkr. Detta överskott motverkas t ex av att lokalbanken visar ett underskott med 1,8
mnkr. Även andra delposter avviker. De inhyrda fastigheterna kommer att ge ett överskott på netto cirka 1,8 mnkr,
vilket kommer att återbetalas till förvaltningarna under
2014 och påverkar således inte resultatet. Övrig verksamhet väntas ge ett resultat på ‑9,1 mnkr. Resultatet påverkas
av uteblivna hyresintäkter för LSS- och äldreomsorgsfastigheter på tillsammans 7,2 mnkr där jämförelsevis med
tidigare många lägenheter varit tomma. Dessutom finns
överskridande på cirka 1,0 mnkr på grund av obudgeterad personal. Det är viktigt att nämnden åtgärdar dessa
överskridanden av fastställd peronalvolym så att den inte
kommer att påverka hyran för lokalanvändarna i fortsättningen.
Servicenämnden beräknar ett resultat på +2,4 mnkr vid

årets slut inkl extraordinära juridiska kostnader på 1,5
mnkr. Det operativa driftresultatet beräknas således till
+3,9 mnkr. Utfallet t o m april uppgår till +1,9 mnkr.

Fritids- och folkhälsonämnden beräknar för Fritidsramen ett 0-resultat. Nämnden betalar inte längre någon

hyra i de uppsagda lokalerna i Kårhuset och Boråsparken.
Detta bidrar positivt till det ekonomiska utfallet. Före
ningsbidrag förväntas ge ett 0-resultat jämfört med
tilldelat Kommunbidrag
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar per april ett re-

sultat på ca +5,9 mnkr tack vare en god intäktsutveckling
och en del vakanser. Årsprognosen beräknas till -0,5 mnkr
vilket beror på att nämnden fått tillåtelse att utnyttja 2,0
mnkr av sitt ackumulerade resultat till olika engångssatsningar under 2014.

Tekniska nämnden beräknar för Persontransporter ett
0-resultat. Resevolymen har hittills under året ökat med
0,7 % jämfört med motsvarande period förra året. Det
nya färdtjänstavtalet som gäller från 1 juni 2013 kommer
att ge full ekonomisk effekt under 2014. För Väghållning
skog parker m m beräknas ett negativt resultat på ‑3,4
mnkr. Nämnden har fått godkänt att använda ej förbrukade beläggningsmedel på 2,3 mnkr från 2013. Övrigt
underskott är att hänföras till skogsavdelningen. Tekniska
nämndens Kommunbidrag sänks med 1,5 mnkr tack vare
lägre kapitalkostnader under 2014.
Miljö- och konsumentnämnden beräknar ett resultat på
0,3 mnkr i förhållande till Kommunbidraget vilket beror
på att nämnden fått tillåtelse att använda 0,4 mnkr av
sitt ackumulerade överskott till projekt ”Kulturlandskap
Borås”. Avgifterna för livsmedelskontrollen når inte budget
fullt ut till följd av att omklassningarna enligt taxan
resulterade i lägre avgifter än vad som beräknats. Detta
uppvägs av att Orangeriet inte kommer att bli klart under
året.
Kulturnämnden beräknar ett positivt resultat på +0,8

mnkr jämfört med Kommunbidraget. Av detta avser 1,8
mnkr hyreskostnader för gamla Textilmuseets lokaler
på Druvefors som överförts till lokalbanken tidigare än
beräknat. Kulturnämnden har fått godkänt att använda
1,0 mnkr av sitt ackumulerade överskott till etableringen
av det nya Textilmuseet i Textile Fashion Center.

Utbildningsnämnden räknar med ett resultat på ‑6,1
mnkr jämfört med budget. Nämnden har fått tillåtelse att
använda 5,7 mnkr av sitt ackumulerade resultat för fortsatt
genomförande av GY 11 med bl a uppbyggnad yrkesprogrammen.
Arbetslivsnämnden prognostiserar ett resultat på -8,3

mnkr. Försörjningsstödet bedöms ge ett underskott på
-2,0 mnkr gentemot budget. De senaste åren har utbetalningarna av försörjningsstödet minskat och årets kostnader beräknas till 92,0 mnkr vilket är i paritet med förra
året. T o m april har kostnaderna minskat med 4,9 mnkr
jämfört med samma period förra året så förhoppningsvis
blir slutresultatet för året bättre än vad nämnden bedömer i dagsläget. Anpassningar har gjorts inom området
LSS daglig verksamhet, men verksamheten pekar mot ett
underskott på 2,9 mnkr gentemot budget. Största anledningen till Arbetslivsnämndens prognostiserade underskott är Feriearbeten ‑5,1 mnkr. Nämnden bedömer att
ca 1 600 ungdomar kommer att erbjudas feriearbete mot
budgeterade 1 100. Nämndens buffert på 2,1 mnkr täcker
en del av underskotten.
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Sociala omsorgsnämnden beräknar att hålla sig inom
tilldelat kommunbidrag som utökats med 4,2 mnkr till
652,6 mnkr enligt beslut i Kommunfullmäktige 201405-21. Antal institutionsplaceringar inom IFO-Vuxen/
Socialpsykiatrin har minskat i jämförelse med föregående
år från 37 till 30 placeringar. Inom funktionshinderverksamhetens personliga assistans ökar inte antalet personer
utan antalet beviljade timmar/person ökar vilket leder till
negativ årsprognos för verksamhetsområdet som balanseras med den av nämnden avsatta bufferten.
Stadsdelsnämnderna, gemensamt. Berörda förvalt-

ningar arbetar nu med att införa heltidstjänster och i samband därmed avskaffa de så kallade delade turerna inom
äldre- och funktionshinderverksamheterna. Här är bilden
nu att avskaffandet av delade turer kommer att ge kostnadsökningar även om hänsyn tas till att detta är kopplat
till effektiviseringar inom verksamheterna. Det är svårt
att utreda hur stora dessa ökningar blir innan organisationen prövats inom ett större verksamhetsområde. Av detta
skäl anser Kommunstyrelsen att SDN Norr skall fortsätta
sitt påbörjade arbete med att ändra arbetstider så att de
delade turerna elimineras. Övriga nämnder skall avvakta
med genomförandet till dess att slutsatser kan dras av den
ekonomiska effekten för SDN Norr. Även om förändringen inte nu verkställs för de övriga nämnderna innebär
detta inte att nämnderna skall avbryta sin planering för en
kommande förändring. Utöver stadsdelsnämnderna gäller
detta även för Sociala Omsorgsnämnden.
SDN Norr skall i sina kommande uppföljningar redovisa
de ekonomiska effekterna av att de delade turerna avskaffas. Men eftersom detta kan ses som ett pilotprojekt i stor
skala är inte eventuella kostnadsökningar kopplade till
krav på anpassningar i verksamheterna.
Stadsdelsnämnden Norr beräknar att stadsdelsverksamheten kommer att ge ett nollresultat efter att den

avsatta bufferten på 8,3 mnkr har förbrukats. Äldreomsorgen väntas ge ett underskott på ‑4,0 mnkr orsakat av placeringar i äldreboenden och höga kostnader för hemtjänst
under det att placeringar på korttid ger överskott. Individ- och familjeomsorgen väntas ge ett underskott på 1,0
mnkr. För den kommungemensamma verksamheten
är prognosen ett resultat på ‑5,2 mnkr jämfört med kommunbidraget. Detta orsakas till största delen av Centrum
för flerspråkigt lärande som väntas ge ett underskott på
-4,5 mnkr. Nämnden har gjort en särskild skrivelse till
Kommunstyrelsen om detta. Avskaffandet av de delade
turerna väntas ge underskott.
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Stadsdelsnämnden Väster beräknar att stadsdelsverksamheten inte kommer att avvika från det tilldelade

ekonomiska utrymmet. Detta innebär ett resultat på ‑2,0
mnkr då nämnden fått möjlighet att använda tidigare
ackumulerat resultat. Bufferten på 8,5 mnkr förbrukas
då äldreomsorgen väntas ge underskott. Detta underskott
beror på att såväl hemtjänst som boende på vård- och
omsorgsboenden har större omfattning än det som budgeterades. För den kommungemensamma verksamheten
är prognosen ett resultat på +1,0 mnkr jämfört med kommunbidraget. Det är individ- och familjeomsorgen som
ger detta överskott.
Stadsdelsnämnden Öster beräknar att stadsdelsverksamheten kommer att ge ett överskott på +1,0 mnkr

jämfört med kommunbidraget. Nämnden har utöver
kommunbidraget fått möjlighet att använda 1,3 mnkr
av sitt ackumulerade resultat, varför prognosen blir +2,3
mnkr jämfört med det totala tillgängliga ekonomiska
utrymmet. Överskott väntas i äldreomsorgen (+3,0 mnkr)
och individ-och familjeomsorgen (+1,0 mnkr) under det
att grundskolan väntas ge ett underskott på -1,5 mnkr.
Detta underskott kommer från ett ökat antal nyanlända
elever. Den kommungemensamma verksamheten
väntas ge ett underskott på -7,7 mnkr. Här ingår 4,0 mnkr
för insatser till särskilt vårdtunga personer på boendena.
Kommunstyrelsen avser att justera internprissystemet så
att särskild ersättning tillförs de boendeenheter som vårdar
dessa personer varigenom underskottet kommer att reduceras. Tomma platser på vård- och omsorgsboende med
hemtjänstinsatser i Dalsjöfors beräknas ge ett underskott
med ‑1,5 mnkr.

Nettoinvesteringar
Nettoinvesteringarna uppgick i Kommunfullmäktiges
budget till 473 mnkr inklusive utbyggnad av nya industriområden, 83 mnkr. Läggs tidsförskjutna projekt från 2013
till uppgår den godkända investeringsnivån till ca 600
mnkr. I dagsläget görs bedömningen att 2014 års nettoinvesteringar kommer att uppgå till ca 450 mnkr inklusive
de nya industriområdena.
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Företagens resultat 2014
Någon sammanställd resultaträkning för kommunen och
kommunens företag har inte gjorts. Kommunstyrelsen
har däremot på samma sätt som för nämnderna begärt in
årsprognoser från företagen grundade på redovisningen
t o m april.

Stadshuskoncernen
Resultat efter finansnetto
Stadshuskoncernen

mnkr
Budget Prognos
Budget2014
2014 avvikelse

Moderbolaget Borås Stadshus AB

-5,4

-5,4

0

Borås Energi och Miljö AB

77,1

85,1

+8,0

Borås Elnät AB

28,8

29,0

+0,2

Borås Djurpark AB

-13,0

-13,0

0

Borås Kommuns Parkerings AB

4,3

4,3

0

Industribyggnader i Borås AB

1,7

1,7

0

-15,7

-15,7

0

-6,0

-6,0

0

BoråsBorås TME AB
Borås Stad Textile
Fashion Center AB

Moderbolaget Borås Stadshus AB

I Borås Stadshus AB ingår Borås Energi och Miljö AB,
Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns
Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag, BoråsBorås TME AB samt Borås Stad Textile
Fashion Center AB. Någon årsprognos på koncernnivå har
inte upprättats.
Moderbolaget Borås Stadshus AB har för egen del beräknat ett årsresultat efter finansiella poster som är samma
som budget. Bolagets underskott, till största del hänförligt
till räntekostnader för externt lån, förutsätts finansieras
genom koncernbidrag från dotterbolagen. Koncernbidragen fastställs av Kommunfullmäktige i samband med
bokslutet.
Borås Energi och Miljö AB bedömer att årsresultatet blir
85,1 mnkr, närmare 8 mnkr bättre än budgeten. Förbättringen består i ökat rörelseresultat med 3 mnkr och
minskade räntekostnader med 5 mnkr. Investeringsnivån
förväntas hamna i nivå med budget.

I delårsresultatet redovisar bolaget en positiv budgetavvikelse på hela 17,3 mnkr. Perioden har varit varmare än
beräknat vilket medfört att intäkterna minskat med 39
mnkr. Volymminskningen berör såväl fjärrvärme- som elintäkterna. Elintäkterna påverkas även av låga marknadspriser. Bränslekostnaderna har minskat än mer, 54 mnkr,
till följd av lägre värmeproduktion samt hög tillgänglig-

het på bolagets anläggningar. Därutöver har drift- och
underhållskostnaderna samt räntekostnaderna varit lägre
än budgeterat.
Prognosen per affärsområde är följande:
• AO Energi: 5,1 mnkr bättre än budget. Den lägre produktionsvolymen ger minskade intäkter men ännu lägre
bränslekostnader.
• AO Hushåll: Prognos oförändrad mot budget.
• AO Biogas: 0,6 mnkr sämre än budget. Minskad publik
försäljning av fordonsgas.
• AO Vatten och Avlopp: Prognos oförändrad mot budget
(+21,5 mnkr). Avsättning för kommande investering i
nytt avloppsreningsverk kommer att göras i årsbokslutet vilket ger ett nollresultat för affärsområdet efter
avsättningar.
• AO Vattenkraft: 1,6 mnkr sämre än budget. Lägre
elpriser försämrar resultatet.
• AO Återvinning: Prognos oförändrad mot budget.
Borås Elnät AB förutser ett resultat vilket är 0,2 mnkr
bättre än med budget. Rörelseresultatet försämras med
1,4 mnkr till följd av högre rörelsekostnader, men lägre
finansiella kostnader med 1,6 mnkr till följd av lågt ränteläge och förskjutna investeringar ger ett något förbättrat
årsresultat i prognos.
Borås Djurpark AB bedömer ett resultat som är lika med
budgeten. Delårsresultatet per april är klart bättre än
budget för såväl Djurparken som Saltemads camping, men
då årsresultatet till största del är beroende av hur utfallet av högsäsongen blir sätts prognosen oförändrad mot
budget. Budgeten förutsätter ett koncernbidrag från Borås
Stadshus AB för att ge ett nollresultat.
Borås Kommuns Parkerings AB bedömer årsresultatet

till samma som budget. Intäkterna har hittills ökat något
mot budget, men bolaget ser ingen anledning att i nuläget
ändra på helårsbasis.

Industribyggnader i Borås AB räknar med ett årsresultat
vilket är lika med bolagets budget. Investeringarna förväntas bli högre än budgeterat, till följd av att godkända
investeringar 2013 förskjutits till i år.
BoråsBorås TME AB bedömer ett resultat som är lika med
budgeten. Budgeten förutsätter ett koncernbidrag från
Borås Stadshus AB för att ge ett nollresultat.
Borås Stad Textile Fashion Center AB bedömer ett
resultat som är lika med budget. Budgeten förutsätter
ett koncernbidrag från Borås Stadshus AB för att ge ett
nollresultat.
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Bostadsföretagen
Resultat efter finansnetto
Bostadsbolagen

mnkr
Budget
2014

Prognos
Budget2014 avvikelse

AB Bostäder i Borås

15,0

18,3

+3,3

Fristadbostäder AB

-1,3

-1,3

0

AB Sandhultsbostäder

0,7

0,9

+0,2

AB Toarpshus

0,4

0,6

+0,2

Viskaforshem AB

2,0

2,2

+0,2

Sammantaget räknar bostadsföretagen med ett resultat
efter finansiella poster för 2014 på 20,7 mnkr vilket är
3,9 mnkr bättre än budgeterat resultat, och i nivå med
resultatet i bokslutet 2013. Låga marknadsräntor och hög
efterfrågan på lägenheter påverkar bostadsbolagen positivt,
medan stora underhållsbehov påfrestar ekonomin.
Antalet outhyrda lägenheter var 105 st i april 2014 jämfört
med 172 st vid samma period föregående år samt 99 st vid
årsskiftet.
AB Bostäder i Borås förutser ett årsresultat som är 3,3

mnkr bättre än Kommunstyrelsens godkända budget. I
prognosen har rörelsekostnaderna ökat med drygt 5 mnkr.
Den för bolaget gynnsamma vintern har inneburit lägre
uppvärmningskostnader, men högre kostnader för skötsel
och reparationer till följd av bland annat vattenskador och
bränder. Det låga ränteläget gör att de finansiella kostnaderna är nästan 10 mnkr bättre än i budgeten.
Bolaget implementerar från och med 1 januari 2014 den
nya redovisningsstandarden K3. Det är fortfarande oklart
hur mycket K3 kommer att påverka bolagets resultat,
främst till följd av nya komponentavskrivningar på fastigheterna.
Bolaget har en hög nivå på pågående och planerade nyproduktioner samtidigt som det löpande underhållsarbetet av
befintliga fastigheter fortsätter i oförminskad takt. Under
året färdigställs bland annat nyproduktionen på Södervallen.
Antal vakanta lägenheter och studentrum var per 30 april
102 stycken varav 43 var uthyrningsbara. Föregående år
samma period var utfallet 171 varav uthyrningsbara 64. I
antal vakanser ingår 27 nyproducerade studentlägenheter
på kvarteret Simonsland. Prognos för vakanser på lokaler
är i nivå med budget.
Fristadbostäder AB beräknar ett resultat som är lika med

Kommunstyrelsens godkända budget, vilket innebär ett
förväntat minusresultat på 1,3 mnkr. Bolaget har just nu 1
outhyrd lägenhet.
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AB Sandhultsbostäder beräknar ett årsresultat efter
finansiella poster som är 0,2 mnkr bättre än Kommunstyrelsens godkända budget. Prognosen är utökad med
intäkter och kostnader för de nya lägenheterna på Alingsåsvägen 4 vilket inte var med i budgeten. Bolaget har just
nu 1 outhyrd lägenhet.
AB Toarpshus beräknar ett årsresultat efter finansiella

poster som är 0,2 mnkr bättre än Kommunstyrelsens
godkända budget, delvis beroende på högre hyresintäkter.
Bolaget har just nu 1 outhyrd lägenhet.

Viskaforshem AB beräknar ett resultat vilket är 0,2 mnkr

bättre än Kommunstyrelsens godkända budget, till följd
av lägre räntekostnader än budgeterat. Bolaget har inga
outhyrda lägenheter.

Övriga företag

Resultat efter finansnetto
Övriga företag
Borås Lokaltrafik AB

mnkr
Budget
2014

Prognos
Budget2014 avvikelse

7,7

15,6

+7,9

-1,8

-1,8

0

Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund

0

-0,3

-0,3

Sjuhärads kommunalförbund

0

0

0

Inkubatorn i Borås AB

Borås Lokaltrafik AB räknar med ett årsresultat som är

7,9 mnkr bättre än Kommunstyrelsens godkända budget,
samt 1,4 mnkr bättre än bolagets egna reviderade budget.

Efter att Kommunstyrelsen godkände bolagets budget
har avtalet med Västtrafik om stadstrafiken förlängts och
gäller under hela 2014. Med anledning därav upprättade
bolaget en reviderad budget som förbättrade ursprunglig
budget med 6,5 mnkr. I prognosen förbättras resultatet
med ytterligare 1,4 mnkr till följd av lägre personalkostnader och drivmedelskostnader samt högre intäkter.
Inkubatorn i Borås AB räknar med ett årsresultat som är

lika med Kommunstyrelsens godkända budget.

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, i vilket

kommunens ekonomiska åtagande uppgår till 50 %,
räknar med ett resultat som är 0,3 mnkr sämre än budget
beroende på mindre intäkter än budgeterat.

Sjuhärads kommunalförbund, i vilket kommunens
ekonomiska åtagande uppgår till 55 %, räknar med att nå
ett nollresultat vilket är lika med fastställd budget.
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Strategiska målområden och indikatorer
Kommunfullmäktiges indikatorer har följts upp och analyserats i nämndernas tertialuppföljningar. Uppgifterna som redovisas avser kommunen i sin helhet.
Målet är uppfyllt (Utfallet är minst 100 % av målvärdet)
Målet är delvis uppfyllt (Utfallet är minst 85 % och högst 99,9 % av målvärdet)
Målet är ej uppfyllt (Utfallet är högst 84,9 % av målvärdet)
Dessa indikatorer redovisas i nästa delårsrapport och årsredovisning
Totalt antal indikatorer beslutade av Kommunfullmäktige

●
♦
■

5
10
9
27
51

Människor möts i Borås
Målbild

Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med
andra utvecklas vi och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar
till en positiv bild av staden och stärker självkänslan.

Kommunfullmäktiges indikatorer

Måluppfyllelse

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

Andel kulturutbud för barn och unga, %.
Antal gästnätter i Borås.

Antal arrangemang för ungdomar och unga vuxna på
Brygghuset.

■
●
♦
■

Utfall
Tertial 1
2014 Trend/Kommentar

Utfall
2013

Mål
2014

17

12

17 oförändrat utfall jämfört
med 2013

60

18

46

183 907 200 000
130

183 462 på väg åt fel håll

100

73 enligt prognos kommer

målet att nås 2014

Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
Målbild

Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarfulla
vuxna.

Kommunfullmäktiges indikatorer

Måluppfyllelse

Andel elever som upplever att elevrådets, eller liknande inflytandeforum, arbete tas på allvar av grundskolan, åk 4-9, %.

■

Andel elever som upplever att elevrådets, eller liknande inflytandeforum, arbete tas på allvar av gymnasieskolan, %.

■

Utfall
Tertial 1
2014 Trend / Kommentar

Utfall
2013

Mål
2014

70

90

74 på väg åt rätt håll

90

65

92

98

93 på väg åt rätt håll

97

98

96 på väg åt fel håll

90

100

97 på väg åt rätt håll

Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn
på förskolan, %.

♦
♦
♦

Andel elever i åk 5 som upplever att läraren förväntar sej att
de ska nå målen i alla ämnen, %.

♦

85

100

94 på väg åt rätt håll

Andel elever i åk 8 som upplever att läraren förväntar sej att
de ska nå målen i alla ämnen, %.

♦

83

100

89 på väg åt rätt håll

Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9, %.
Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan, %.
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Företagandet växer genom samverkan
Målbild

Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi, kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar
arbetstillfällen.

Kommunfullmäktiges indikatorer
Borås Stads näringslivsklimat
– ranking enligt Svenskt näringsliv.
Antal personer med funktionsnedsättning som erhållit
arbete under året.

Måluppfyllelse

●
●

Utfall
2013

Mål
2014

59

50
321

Utfall
Tertial 1
2014 Trend / Kommentar
36 på väg åt rätt håll

371

Livskraftig stadskärna
Målbild

En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med
en blandning av boende, handel och upplevelser.

Kommunfullmäktiges indikatorer
Antal personer i en hemlöshetssituation som får eget
förstahandskontrakt med hjälp av socialtjänsten.
Förtätning av stadskärnan, antal nyinflyttade till
centrum.
Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga
handlingar som fått beslut senast 8 veckor efter ansökan, %.

Måluppfyllelse

Utfall
2013

■
■
♦

Mål
2014
17

Utfall
Tertial 1
2014 Trend / Kommentar
6 enligt prognos kommer

målet att nås 2014
137

200

118 på väg åt fel håll

76

80

75 på väg åt fel håll

Goda resvanor och attraktiva kommunikationer
Målbild

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

Kommunfullmäktiges indikatorer
Kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv och kollektivtrafikresandet ska öka varje år, ökning/år i %.
Antal cyklister vid kommunens cykelbarometrar.
Andel personfordon i Borås Stads verksamhet som är
miljöfordon, %.
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Måluppfyllelse

■
●
♦

Utfall
2013

Mål
2014

5,0

4,0

370 230

350 000

66

72

Utfall
Tertial 1
2014 Trend / Kommentar
-1,3 på väg åt fel håll
404 812 på väg åt rätt håll
64 andelen miljöfordon har

minskat pga regeringens nya miljödefinition vid årsskiftet
2012/2013.
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Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
Målbild

En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får en hälsosam och god miljö.

Kommunfullmäktiges indikatorer

Måluppfyllelse

■
♦

Andel ekologiska livsmedel, %.
Antal arbetsplatser inom Borås Stad som serverar
Fairtrade-märkta produkter.

Utfall
2013

Mål
2014

13

25
304

Utfall
Tertial 1
2014 Trend / Kommentar
16 på väg åt rätt håll

278

Ekonomi och egen organisation

Kommunfullmäktiges indikatorer

Måluppfyllelse

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %.

♦
■
●

Utfall
2013

Mål
2014

6,1

5,9

519,3

400,0

33,1

33,0

Utfall
Tertial 1
2014 Trend / Kommentar
6,1 oförändrat utfall jämfört
med 2013
519,4 på väg åt fel håll
34,9 på väg åt rätt håll

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
Framställningen från SDN Väster om utökning av Kommunbidrag avslås.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Delårsrapport januari-april 2014 för nämnderna
och de kommunala bolagen godkänns.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson						Christer Johansson
Kommunstyrelsens ordförande				Ekonomichef

11

postadress 501 80 Borås besöksadress Stadshuset, Kungsg. 55
tel 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se webbplats boras.se

Sida
1(1)
2014-06-16

Dnr 2014/KS0439
Ert Dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Åke Thor

Stadsdelsnämnden Väster

Stadsdelsnämnden har i samband med sin tertialrapport begärt ökad resurstilldelning
med dels 1,0 mnkr för undervisning i förberedelseklass och dels 3,0 mnkr för
institutionsplaceringar inom individ- och familjeomsorgen.
Kommunstyrelsen konstaterar att nämndens prognos i tertialrapporten visar att såväl
individ- och familjeomsorgen som nämndens totala verksamhet beräknas rymmas
inom de tilldelade resurserna.
I princip får en nämnd sin resurstilldelning i årsbudgeten och skall inte räkna med att
få tillskott under budgetåret även om vissa kostnadsposter blir högre än vad som
kunde förutses när budgeten gjordes.
Kommunstyrelsen har mot bakgrund av ovanstående avslagit nämndens framställning
om utökat kommunbidrag.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Christer Johansson
Ekonomichef
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BESLUTSFÖRSLAG

Intern kontrollplan 2014 samt redovisning av intern kontroll
2013
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att godkänna redovisning av intern kontroll 2013.
Att Intern kontrollplan 2014 godkänns under förutsättning att de nämnder vars kontrollplaner inte innehåller
följande kontrollmoment gör erforderlig komplettering
- att Borås Stads direktupphandlingsregler efterlevs
- att inköp följer ramavtal
Att nämnderna ska beakta de risker som finns inom respektive nämnds egen verksamhet i riskanalysen för
2015, samt i de fall som är nödvändiga utifrån riskbedömningen också kontrollera riskerna

2014-05-19
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-05-19
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0755 007
Programområde: 1
Handläggare: Christina Anemo, tfn 35 53 05
Datum/avdelningschef: 2014-05-09, Christer Johansson

Sida
1(2)
2014-06-16

Dnr 2013/KS0755
Ert Dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Christina Anemo

All nämnder

Intern kontrollplan 2014 samt redovisning av intern
kontroll 2013
Inledning
I enlighet med Kommunfullmäktiges regler för intern kontroll har nämndernas
uppföljningar av intern kontroll år 2013 samt planer för intern kontroll 2014
inkommit till Kommunstyrelsen. Det är Kommunstyrelsen som har det övergripande
ansvaret för den interna kontrollen i Borås Stad. Nämnderna har det yttersta ansvaret
för att utforma en god intern kontroll inom respektive verksamhetsområde. Regler
och anvisningar för den interna kontrollen ska dokumenteras och antas av nämnden.
Resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden skall därefter
rapporteras till Kommunstyrelsen.
Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och syftar
bland annat till att:
• säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs.
• säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut.
• minimera risker, säkra system och rutiner.
• trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster.
• säkra en rättvisande redovisning.
• skydda politiker och personal från oberättigade misstankar.
Förbättrade rutiner
Under 2013 inleddes ett arbete med att förbättra rutinerna kring intern kontroll i
Borås Stad.
En modul, i beslutsstödsystemet Stratsys, har tagits fram. Arbetet har genomförts av
en projektgrupp som har bestått av representanter från revisionen, ekonomistyrning
samt ytterligare några förvaltningar. Modulen blir ett stöd för nämnderna i sitt arbete
med den interna kontrollen genom att processen kring intern kontroll blir
systematiserad och kopplingen mellan kontrollmoment och risker i organisationen
blir tydlig. Kontrollen inleds då med en riskanalys där verksamhetens olika riskbilder
identifieras och bedöms. Steg två i processen är att skapa kontrollplanen genom att ta
fram lämpliga kontrollmoment som är kopplade till riskerna. Slutligen görs
uppföljningen av planen löpande under året för att så småningom mynna ut i en
slutgiltig rapport.
Reviderade regler för Intern kontroll antogs av Kommunfullmäktige i mars 2014. De
nya reglerna gäller från 2015 och omfattar även de kommunala bolagen. Nytt är också
att nämnderna, i samband med årsredovisningen, förutom uppföljningen av intern
kontroll även vid samma tidpunkt ska redovisa intern kontrollplan och riskanalys för
innevarande år. Dessutom uttrycker reglerna att nämndernas redovisning ska ske i det
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system som Stadskansliet anvisar, vilket från och med 2015 är Stratsys.
Utvärdering av uppföljning 2013 och plan 2014
Samtliga nämnder har lämnat både uppföljning av 2013 års plan samt plan för 2014
enligt tidplan. Det är en stor förbättring att alla nämnder har plan för 2014 färdigt i
början av året.
Redan nu trots att det inte är obligatoriskt har flertalet, 70 %, av nämnderna valt att
arbeta med den interna kontrollen i Stratsys.
Nämnderna har inte redovisat några större avvikelser i uppföljningarna. De avvikelser
som har upptäckts vid kontrollerna har eller ska åtgärdas och berörd personal har
informerats.
När det gäller planerna för 2014 så vill kommunstyrelsen på förekommen anledning
påpeka att de två kontrollerna:
- att Borås Stads direktupphandlingsregler efterlevs
- att inköp följer ramavtal
ska utföras av samtliga nämnder.
Kommunstyrelsen uppmanar också nämnderna att särskilt beakta de risker som finns
inom respektive nämnds egen verksamhet i riskanalysen för 2015. De risker som
nämnden sedan bedömer har hög sannolikhet att de inträffar samt får stora
konsekvenser om de inträffar ska sedan kontrolleras under 2015.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Christer Johansson
Ekonomichef
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BESLUTSFÖRSLAG

Avskrivning av fordringar över ett halvt basbelopp (inget
delegationsärende)
Konsument Borås, Miljöförvaltningen, har inkommit med förslag på ackordsuppgörelse. Borås Stad har
en fordran på två privatpersoner avseende infriat borgensåtagande på 171 515 kronor i samband med
parets förlustförsäljning av fastigheten Borås Bosnäs 3:4 1996. Ackordsuppgörelsen innebär att 34 304
kronor avskrivs, och 137 211 kronor kommer att betalas in. Av detta betalas halva ursprungliga
kapitalskulden, 85 757 kronor, in som ett engångsackord.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ackordsuppgörelse enligt förslag från Konsument Borås godkänns. Fordringar på 34 304 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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BESLUTSFÖRSLAG

Budgetramar för år 2015
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Budgetramar för år 2015 fastställs enligt upprättat förslag.

2014-06-09
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0069 041
Programområde: 1
Handläggare: Roger Cardell, tfn 033-35 70 40
Datum/avdelningschef: 2014-06-02, Christer Johansson
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2014/KS0069

2014-06-16

Ekonomiska ramar 2015
Stadskansliet
Stadsrevisionen
Borås Stads nämnder

Kommunstyrelsen har vid sammanträdet den 16 juni 2014 fastställt förutsättningar och ekonomiska ramar för arbetet med kommunens Budget 2015. Nedan redovisas principer för budgetramarna samt den ekonomiska utveckling som har varit och den som beräknas framgent som
underlag för Kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsen konstaterade i årsredovisningen 2013 en verksamhet som i de flesta fall
funnit sin form efter omorganisationen 2011 och också fått en ekonomisk stabilitet med få
budgetavvikelser. Dessa förutsättningar bedöms gälla även för 2015..

Förändrad planeringsmodell
I många kommuner läggs nämndernas ekonomiska förutsättningar för nästkommande år fast i
början av året. Syftet är att tidigt kunna förbereda och planera verksamheten efter eventuella
ekonomiska förändringar. Nackdelen är att i en tid med snabba och dramatiska förändringar i
ekonomin så kan det vara vanskligt att ha för lång tid mellan plan och verklighet. Budgeten blir
inaktuell från start och omarbetningar krävs.
Borås Stad har sedan lång tid en modell med preliminära ramar i juni, nämndförslag i augusti
och ett traditionellt budgetbeslut i Kommunfullmäktige i november. Syftet har varit att så långt
som möjligt invänta de ekonomiska prognoserna för nästa år, för att få en så realistisk
budgetdiskussion som möjligt.
Kommunstyrelsen anser, liksom tidigare, att nämnderna i samband med de preliminära ramarna
i juni får ett tillräckligt underlag för att planeringsmässigt vidta åtgärder under hösten.
Förberedelser och anpassning till de ekonomiska förutsättningarna bör givetvis ske i tid, så att
inte förändringseffekter dröjer till långt in på det nya året.
Budgetförutsättningarna för det nästkommande åren kommer också att behöva ta hänsyn till den
pågående utvecklingen av målen i Vision 2025, och den diskussion om måluppfyllelse, som
årsredovisningarna under våren bör innehålla.

2(6)
2014/KS0069

Den ekonomiska utvecklingen för Borås Stad
För Borås Stads del kan man konstatera att utvecklingen inneburit en rejäl återhämtning utifrån
de stora budgetavvikelser som fanns 2011. Den nya organisationen har satt sig för att nu visa
resultat i linje med kommunfullmäktiges budget.
Borås har under lågkonjunkturen klarat sig relativt väl genom att liksom de flesta andra
kommuner dra ned eller anpassat nettokostnadsökningarna samt vidtagit andra ekonomiska
styråtgärder. Med hjälp av den s k stabiliseringsfonden, eller numera resultatutjämningsreserven
har nämnderna också kunnat tillföras extra resurser
Delårsrapporten per april 2014 prognostiserar ett årsresultat för kommunen som helhet på +104
mnkr mot budgeterade +52 mnkr. Nämnderna kan uppvisa en relativt god budgetföljsamhet
med hänsyn tagit till disponering av ackumulerade resultat.
Det ekonomiska läget känns med hänsyn till ovan relativt stabilt. Utvecklingen av
skatteintäkterna, ekonomisk kontroll i nämnderna, den nya resultatutjämningsreserven och
buffertar gör att förutsättningarna för 2015 synes rimliga.
Dock har resultaten i budgetlägena under senare år legat under de långsiktigt finansiella målet
på lägst 2% per år. Ramarna för 2015 har därför lagts på en nivå som ur detta perspektiv
genererar ett tillräckligt resultat. Det är alldeles nödvändigt att budgeten har ett långsiktigt
hållbarhetsperspektiv.

Finansiella mål för Borås
Vilken verksamhetsnivå som Borås Stad lägger sig på beror förutom på kostnads- och
skatteintäktsutvecklingen också på våra finansiella mål. Kommunfullmäktige har som
övergripande finansiellt mål att kommunens resultat skall uppgå till 2-3 % av skatte- och
bidragsintäkterna och att soliditeten successivt skall närma sig en nivå på 80 % vilket konkret
innebär att investeringarna bör egenfinansieras till 80%. (Kommunens resultat+avskrivningar
skall som lägst uppgå till 80% av årets investeringar)
Den ekonomiska utvecklingen de senaste åren har givit anledning att komplettera teorin bakom
de finansiella målen. Utgångspunkten är att det finansiella målet på 2 % står fast men skall ses
över tiden. Konkret har detta inneburit att ett lägre budgeterat resultat har kunnat accepterats
men målsättningen över tiden ligger på en resultatnivå på lägst 2%. Med hänsyn till den
ekonomiska styrka som Borås Stad har uppvisat under en längre period har de finansiella
resultatmålen under några år fått stå tillbaka för att i så stor utsträckning som möjligt värna
verksamheterna.
Under 2013 inrättade Borås systemet med Resultatutjämningsreserv; RUR och avvecklade den
tidigare Stabiliseringsfonden. Syftet med RUR är att utjämna resurserna mellan åren i syfte att
ge verksamheterna stabilare planeringsförutsättningar. I bokslut 2013 uppgår
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Resultatutjämningsreserven till 201 mnkr. Huvudsyftet är att utjämna skatteintäkter över en
konjunkturcykel dvs utnyttja reserven när konjunkturen är svag och skatteintäkterna förmodas
bli lägre än normalt. Kommunfullmäktige har antagit Sveriges kommuner och landstings
beräkningsmodell som säger att om den årliga skatteunderlagsutvecklingen jämfört med ett tioårigt genomsnittsnitt är lägre kan reserven utnyttjas. I arbetet med budget 2014 bedömdes att
skatteunderlaget var ca 30 mnkr lägre än genomsnittet och det budgeterade finansiella resultatet
kunde då läggas motsvarande lägre med hänvisning till avsatta medel i RUR I den senaste
prognosen för 2014 har skatteunderlagsprognosen förbättrats betydligt vilket innebär att RUR
inte behöver utnyttjas i den omfattning som var tänkt. Bedömningen i dagsläget är att endast 5
mnkr kommer att utnyttjas under 2014. För 2015 bedöms skatteunderlaget ligga över
genomsnittet de tio senaste åren varför det inte blir aktuellt att ta RUR i anspråk detta år.

Det är med ovanstående utgångspunkter som Kommunstyrelsen i budgetramarna föreslår ett
resultat på +107 mnkr för 2015. Detta är inom det finansiella målet och innebär ett resultat
som uppgår till 2,0 % av skatteintäkterna. Detta är i underkant av det finansiella målet men
acceptabelt i ett kärvt ekonomiskt och osäkert läge i vår omvärld men utifrån en generellt stark
ekonomisk ställning i staden. Nämnderna bedöms i dagsläget inte behöva belastas med några
specifika effektiviseringskrav. För resten av planperioden 2016-2017 ser
skatteunderlagsutvecklingen relativt god ut med realmässiga ökningar. Den ekonomiska
utvecklingen förväntas bidra till att vi når våra finansiella mål under hela planperioden. Givet
dessa förutsättningar ser den finansiella planen för perioden 2015-2017 ut enligt nedan:

Prog. 2014 2015

2016

2017

Ökning av verksamhetens
nettokostnader, %
-därav nämnder

5,1
2,6

3,6
2,8

4,2

4,2

Resultatandel av skatteintäkter, %
Årets resultat, mnkr

2,0
104

2,0
107

2,0
116

2,0
118

Budgetförutsättningar 2015-2017 ur ett makroperspektiv
Den kommunala ekonomins utveckling och förutsättningar beror till största delen på utvecklingen av skatteunderlaget. Den reala delen dvs konsumtionsutrymmet beror på hur mycket
sysselsättningen ökar. Med fler anställda och fler utförda arbetstimmar ökar skattebasen och
därmed en real tillväxt av skatteunderlaget.
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL bedömer att nedgången i arbetslösheten till en början
blir begränsad. Det fortsatt svaga arbetsmarknadsläget håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Löneökningarna fortsätter att understiga 3 procent och inflationen mätt som KPIX (dvs
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KPI exklusive hushållens räntekostnader) håller sig strax över 0 procent under 2014. Den låga
inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt. I reala termer, dvs. efter avdrag för pris- och
löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt stark. Trots sänkta pensioner beräknas
tillväxten till 1,8 procent i år. Det är en bra bit över den trendmässiga tillväxten på 0,9 procent.
Nästa år beräknas skatteunderlagets reala tillväxt uppgå till 2,1 procent. Åren 2016 och 2017
fortsätter skatteunderlaget att växa omkring 2 procent per år i reala termer vilket är ett resultat
av återhämtningen på arbetsmarknaden.
Prognosen de kommande åren är en gradvis ökning av BNP-tillväxten med ett genomsnitt på ca
3,0%. Resursutnyttjandet är fortfarande relativt lågt. Detta gör att förutsättningarna för fortsatt
höga tillväxttal med måttlig inflation är goda och med en positiv utveckling av
arbetsmarknaden. KPIX som beskriver den underliggande inflationen och är det mest relevanta
talet för kommuner beräknas ligga klart under 2,0% under perioden 2015-2017.

Nyckeltal för den ekonomiska utvecklingen, procentuell förändring

2012

2013

2014

2015 2016 2017

BNP

1,3

1,5

3,0

3,1

3,4

2,5

Sysselsättning

0,6

0,4

0,8

1,3

1,6

0,9

Öppen arbetslöshet

8,0

8,0

7,8

7,2

6,7

6,6

KPIX

1,1

0,5

0,2

1,5

1,8

1,8

Skatteunderlag

4,0

3,5

3,4

4,7

5,3

4,9

Skatter och generella
statsbidrag Borås

1,9

3,3

3,0

4,7

4,3

4,2

För 2015 ökar skatteunderlaget med 4,7 % vilket är högre än genomsnittet de senaste åren..
Trots det finns det inte något större utrymme till nya verksamhetsutökningar i höstens
budgetprocess om inte kommunsektorn tillförs mer medel eller genom egna omprioriteringar
eller effektiviseringar. Skatteunderlagsutvecklingen därefter förväntas bli relativt hög under
perioden 2016-2017. Även i reala termer växer skatteunderlaget då som en effekt av
sysselsättningsökningen.
För Borås del inkluderat även de generella statsbidragen och fastighetsskatten beräknas den
genomsnittliga ökningstakten bli 4,4 % under 2015-2017. Nivån är lägre än skatteunderlaget
p.g.a. att de generella statsbidragen är nominellt oförändrade över planperioden.
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Ramuppräkning 2015
Generellt
Resultatet för 2015 är budgeterat till 107 mnkr. Denna resultatnivå utgår från den av Fullmäktige antagna Budget 2014 med avdrag för tillfälliga kommunbidrag 2014 plus förändringar av
Kommunbidragen hittills under året som skall kvarstå 2015 eller genom andra beslut Utifrån
denna kommunbidragsnivå räknas ramarna upp med:

-Löner; 2,5%
-Övriga kostnader; 1,3%

-Volymförändringar;

Stadsdelsnämnderna kompenseras/avräknas med 50 %
för Grundskola och 100% för Barnomsorg och
Äldreomsorg
Utbildningsnämnden kompenseras/avräknas med 50 %
för Gymnasieskolan.

Resursfördelningsmodell
I syfte att ge Stadsdelnämnderna bättre planeringsförutsättningar inför det kommande
budgetåret kommer Kommunstyrelsen liksom förra året använda befolkningsprognos 2015 vid
fördelning av Kommunbidrag till den del av Stadsdelsnämndernas verksamhet som ges via
resursfördelningsmodellen. I ovanstående ramförutsättningar tillämpas denna metod. Tidigare
användes en exakt avläsning av befolkningen vid en given tidpunkt strax innan budgetåret.
Stadsdelsnämnderna har önskat denna förändring som på ett tidigare stadium ger vid handen
vilka ekonomiska resurser man har att röra sig med.
Tillkommande poster
Utöver de generella ramuppräkningarna har Kommunstyrelsen liksom tidigare år gjort vissa
avsättningar utifrån bedömd utveckling under 2015. Dessa poster budgeteras som en central
reserv/buffert. Under budgetprocessen kommer en del av dessa medel komma att läggas ut som
ökade kommunbidrag.
Nämndvisa reserver/buffertar
Under ca 10 år har det varit obligatoriskt för flertalet nämnder att inom sitt kommunbidrag
avsätta en buffert/reserv till oförutsedda händelser. Buffertarna gör nämnderna mindre känsliga
för oplanerade verksamhetskostnader och gör att sådana lättare kan hanteras utan att kortsiktiga
verksamhetsingrepp/besparingar behöver tas till. För 2015 uppmanas nämnderna att inom sitt
kommunbidrag avsätta 1% till oförutsedda kostnader/buffert.
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Övrigt
Totalt innebär ramarna för 2015 att nämndernas kommunbidrag beräknas öka med 2,8 %
jämfört med budgeten för 2014. När den slutliga budgeten tas i december kommer ökningen att
bli högre då en del av de centralt avsatta medlen kommer att läggas ut till nämnderna.
Investeringsbudgeten
Investeringsvolymen förväntas de kommande åren uppgå till ca 400 mnkr årligen, vilket är en
jämförelsevis hög nivå. Så kallade ”lönsamma investeringar” kommer att prioriteras.
Kapitalkostnader
Servicekontoret-Redovisning har beräknat de faktiska kapitalkostnaderna för projekt
färdigställda t.o.m. 2013. Respektive förvaltning får själva utifrån en egen bedömning av
investeringsvolymen komplettera uppgifterna med de kapitalkostnader som följer av 2014 års
beräknade investeringar.

Borås Stads vision 2025 - Indikatorer i Budget 2015
Ekonomistyrning har tidigare år sänt ut anvisningar för hur nämndernas redovisning av
Kommunfullmäktiges indikatorer skall utformas. I Budget 2015 liksom 2014 finns all
information om detta i vårt styr- och ledningssystem STRATSYS. Alla indikatorer; både de
som Kommunfullmäktige styr över och nämndernas egna indikatorer skall redovisas inom
något av de sju målområden i Borås Stads Vision 2025.eller under ”det åttonde målområdet”
Egen organisation.

Budgetförslagens utformning
Blanketter
Inga blanketter skickas ut. Hela budgetupplägget och anvisningar finns i STRATSYS.
Tider
Nämndbehandlad budget inlämnas till Kommunstyrelsen 6 September
Beslut i Kommunstyrelsen
24 November
Beslut i Kommunfullmäktige
18 December
Övrigt
Budgetförslagen skall inlämnas i 15 exemplar, hålade, samt ett budgetförslag elektroniskt och
exakt lika som det som skickas i pappersform till Kommunstyrelsens diarium.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson

Christer Johansson

2014-06-09
RESULTATRÄKNING - Ramar 2015
Mnkr
Bokslut
2013

Budget
2014

1321,2
-6047,2
-4 726,0

1 158,5
-6 161,0
-5 002,5

-204,2

-193,0

-4 930,2

-5 195,5

Skatteintäkter

4017,9

4109,6

4 346,8

4 577,2 4 801,5

Generella statsbidrag och utjämning

1059,3

1104,6

1 110,8

1 117,5 1 132,2

18,0

33,0

33,0

33,0

33,0

165,0

51,7

106,7

116,1

117,7

188,7

51,7

106,7

116,1

117,7

Ökning skatte- och bidragsintäkter

3,3%

2,7%

4,7%

4,3%

4,2%

Ökning verksamhetens nettokostnader
-därav nämnderna

3,6%
4,6%

5,4%
1,2%

3,6%
2,8%

4,2%

4,2%

Årets resultat/skatte- och bidragsintäkter, %
Hela kommunsektorn

3,7
3,5

1,0
1,2

2,0

2,0

2,0

Finansiellt mål 2-3%

Nettoinvesteringar

376

370

386

417

439

Vid 80% egenfinansiering

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Nettokostnader
Avskrivningar
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Finansnetto
RESULTAT EFTER FINANSNETTO
Realisationsvinster fastigheter och mark
ÅRETS RESULTAT

Budget
2015

Plan
2016

Plan
2017

1 193,3 1 229,1 1 265,9
-6 375,2 -6 623,5 -6 881,5
-5 182,0 -5 394,4 -5 615,6
-202,0

-217,2

-233,4

-5 384,0 -5 611,6 -5 849,0

23,7

NYCKELTAL
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Budget 2015 - Preliminära ramar
Tkr
Nämnd
Kommunfullmäktige
Stadsrevisionen
Kommunstyrelsen
-kommunledning Stadskansliet
-kommungemensam verksamhet
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
-lokalförvaltning
-övrigt
Fritids- och folkhälsonämnden
-fritid- och folkhälsa
-föreningsbidrag
Servicenämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
-väghållning skog parker mm
-persontransporter
Miljö och konsumentnämnden
Kulturnämnden
Utbildningsnämnden
Arbetslivsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
SDN Norr
-kommungemensam verksamhet
-stadsdelsverksamhet
SDN Väster
-kommungemensam verksamhet
-stadsdelsverksamhet
SDN Öster
-kommungemensam verksamhet
-stadsdelsverksamhet
SDN modellen
Summa
Finansiering
Summa

K-bidrag 2014

Korr 2014

Uppräkning

Ram 2015

11 000
4 300

500
100

60 850
97 950
4 800
5 500

1 300
2 500
0
100

11 500
4 400
0
62 150
100 450
1 000
5 600

-3 800

0
30 100
143 200
37 100
0
33 400

0
450
1 500

2 600
500
0
750

0
30 550
0
147 300
37 600
0
34 150
146 250
60 000
20 350
141 250
464 100
218 300
666 900

142 750
58 100
19 900
147 600
458 700
214 400
648 400

-9 350

4 200

3 500
1 900
450
3 000
5 400
3 900
14 300

57 150
893 400

-4 579
-630

1 200
0

53 800

25 250
1 101 150

1 600
-530

600
0

27 450

39 350
971 100
2 965 650

4 579
-440
-1 600

1 000
0
100 950

44 900

5 205 450
-253 179
4 952 271

-7 450

145 000
145 000

3 065 000
5 343 000
-248 041
5 094 959

Ökning nämnder mot K-bidrag 2014 inkl centralt avsatt

3,6%

Ökning nämnder mot K-bidrag 2014

2,8%

EKONOMISTYRNING

E7

BESLUTSFÖRSLAG

Projektansökan sociala investeringar 2014
Fem projektansökningar till omgång 1, Sociala investeringar 2014-05-12.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Godkänna en projektansökan:
- Modersmålsstöd SFI (Arbetslivsnämnden och Utbildningsnämnden), 1,3 miljoner kronor (exkl
högskola/universitet).
Godkänna en projektansökan att genomföra en förstudie som visar på tydligare förutsättningar för ett
genomförbart projekt:
- Inkludering och framtidstro för barn och unga (sju nämnder), 150 000 kronor.
Godkänna två projektansökningar att återkomma med en förtydligad ansökan angående mål och mätbarhet:
- Ung till ung – Utvecklingsanställningar för unga med funktionsnedsättning (Fritids- och folkhälsonämnden).
- Projekt Lantis (Miljö- och konsumentnämnden).
Avslå en projektansökan:
- Fyra delprojekt – belysningsprojekt, reflexvästar, broddar och cityvärdar (Tekniska nämnden).

2014-05-22
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
2014-06-04
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0239 759
Programområde: 1
Handläggare: Carola Samuelsson, tfn 033-35 58 18
Datum/avdelningschef: 2014-05-21 , Christer Johansson
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Dnr 2014/KS0239

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Carola Samuelsson

Kommunfullmäktige

Projektansökan sociala investeringar 2014
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslöt i september 2013 att införa sociala investeringar och har avsatt
20 miljoner kronor i syfte att motverka långsiktiga ekonomiska och mänskliga negativa
händelseförlopp. Den primära målgruppen som kan få ta del av dessa medel under 2014 är
barn och unga.
Stadens tre rapporter från projekt Smart ekonomi (inom projekt Hållbar jämställdhet)
används som metod- och analysunderlag samt inspirationsmaterial.
Projekten syftar till att hitta nya arbetssätt, dvs. metoder och modeller som hjälper till att
beskriva komplexa händelsekedjor som staden kan förhålla sig till utifrån social, ekologisk och
ekonomisk dimension samt till olika perspektiv (t.ex. genus, ålder, geografiska områden) för
att nå långsiktighet och hållbarhet. Samverkan över gränser är en nyckelfaktor.
Lärandeperspektivet
För att lyckas med sociala investeringar krävs samverkan med högskola/universitet på tre
nivåer:
1. Utvärderingsverkstad
2. Följeforskning
3. Utvärdering
De projekt som godkänns och godkänns med olika förbehåll, bör alla ingå i en
Utvärderingsverkstad. Där kan projekten från start tydliggöra sin projektansökan, arbeta med
syfte och mål, påbörja utvärderingsmetod redan från början, välja analysmetoder och
mätmetod, reflektera, möta forskare, etc.
Arbetsformen tillsammans med högskola/universitet bör ske i interaktiv form där forskare
och praktiker möts och samarbetar vertikalt för gemensam kunskapsutveckling och
erfarenhetsutbyte.
En kort beskrivning samt bedömning av de fem projekt som ansökt om medel
1. Inkludering och framtidstro för barn och unga
Stadsdelsnämnderna Öster, Väster och Norr, Arbetslivsnämnden, Kulturnämnden, Fritids
och folkhälsonämnden samt Sociala omsorgsnämnden söker tillsammans 15 miljoner kronor
(exkl. högskolans/universitetets insats).
Syfte: Utveckla nya metoder och arbetssätt i samverkan mellan sju förvaltningar.
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Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Carola Samuelsson

Effekter: Alla barn och unga ska klara skolan vilket på sikt ger minskad ungdomsbrottslighet,
minskad arbetslöshet och minskat försörjningsstöd.
Mål: Bättre hälsa, större psykiskt välbefinnande, godkända betyg i nian och gymnasiet, bättre
språkutveckling, mer deltagande i kultur- förenings- och idrottslivet samt insatser till
arbetslösa vårdnadshavare.
Mäta: Beredningsgruppens bedömning och motivering:
Projektet föreslås göra en förstudie som tydliggör ansökans syfte och mål. Projektet saknar en
nulägesanalys och samverkansprocesser som beskriver hur förvaltningarna ska arbeta
gränsöverskridande. Det saknas en beskrivning för hur ansökta medel och uppsatta mål ska
fördelas inom projektet, vad som redan görs idag i ordinarie verksamhet samt hur det "nya
och gamla" kan samordnas och förnyas/förbättras. Det saknas en beskrivning av vad som ska
mätas och effekterna av det.
2. Projekt Lantis
Miljö- och konsumentnämnden tillsammans med 4H, Arbetslivsförvaltningen,
Kulturnämnden, Arbetsförmedlingen, Borås Energi och Miljö samt AB Bostäder ansöker om
4,7 miljoner kronor (exkl. högskolans/universitetets insats).
Syfte: Syftet med projektet är att låta barn besöka en lantgård/besöksgård och få förståelse och
kunskap om hur mat produceras, vikten av odlingslandskap, hur kretsloppet fungerar samt att
vuxna nysvenskar får språkträning och via praktikplats få arbetslivserfarenhet. Ett ytterligare
syfte är att ta fram mätmetoder för miljöpåverkan utifrån ett ekonomiskt perspektiv.
Effekter: Att få hållbar miljö och sundare livsstil via kunskap och medvetenhet om
kretsloppstänk samt utifrån ett samhällsperspektiv skapa en mötesplats för nyanlända vuxna
som leder till arbete.
Mål: Barn och unga får ett kretsloppstänk, godkända betyg i naturvetenskapliga ämnen och
vuxna får språkträning då olika kulturer och generationer möts på besöksgården.
Mäta: Följa Välfärdsbokslutet, hälsa och t.ex. minskad nedskräpning.
Beredningsgruppens bedömning och motivering:
Projektet föreslås återkomma med en tydligare ansökan. Projektet föreslås samverka med
Navet. I ansökan saknas tydliga mål och en beskrivning på vad som ska mätas och förväntade
effekter som följd. Det saknas utlåtande från angivna samarbetspartners och deras insatser.
3. Praktik och utvecklingsanställningar för unga vuxna med funktionsnedsättning
Fritids- och folkhälsonämnden tillsammans med Arbetslivsförvaltningen,
Arbetsförmedlingen, Kulturförvaltningen och Komvux ansöker om 3,7 miljoner kronor (exkl.
högskolan/universitetets insats).
Syfte: Skapa mötesplatser för unga 20-29 år med funktionshinder långt ifrån arbetsmarknaden.
Via konceptet "Ung till Ung" erbjuda arbetslösa, lågutbildade med försörjningsstöd en
meningsfull väg in i samhället.
Effekter: Minskad psykisk ohälsa, minskat försörjningsstöd, minskad brottslighet och minskad
sjukvård (psykiatri, missbruk, etc.).
Mål: Ge ungdomar vägledning, utbildning, praktik, arbetslivserfarenhet, socialt stöd och
utvecklingsanställning som ska leda till vidare studier eller arbete.
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Mäta: Kortsiktigt: Antal som lämnar försörjningsstöd, antal som kommer i
praktik/studier/arbete. Långsiktigt: Hitta mätmetoder för livskvalitet via
högskola/universitet.
Beredningsgruppens bedömning och motivering
Projektet föreslås återkomma med en större tydlighet på mätbarhet. Projektet föreslås
samverka med FOU Sjuhärad Välfärd som också vänder sig till denna målgrupp. Projektet
behöver förtydliga vilken metodik som ska användas och vad som ska mätas och effekterna
av det. Det är viktigt att en nulägesanalys görs som kan följas under projekttiden. Det är
viktigt att klargöra involverade samverkanspartners medverkan och insatser i projektplanen.
4. Modersmålsstöd – särskild satsning på ej läs- och skrivkunniga vuxna aktuella
för Sfi
Arbetslivsnämnden tillsammans med Utbildningsnämnden ansöker om 1,3 miljoner kronor
(exkl. högskolan/universitetets insats).
Syfte: Ett hundratal personer behöver lära sig att läsa och skriva på sitt eget modersmål för att
kunna lära sig svenska. Idag är det framförallt språken dari och somaliska.
Effekter: Minskad hälsoklyfta, inträde på arbetsmarknaden, minskat försörjningsstöd samt att
barnen i dessa familjer klarar grundskolan.
Mål: Via föräldrarnas kunskap lär sig barnen vikten av skolan och klarar grundskolan. Mäta:
studietid. Antal personer som går vidare till studier/praktik/arbete. Tiden från start med
modersmålsstöd till inträde på arbetsmarknaden. Barnens skolresultat över tid.
Beredningsgruppens bedömning och motivering
Projektet föreslås godkännas. Projektet behöver förtydliga mätmetoder och effekter av vad
som mäts. Projektet behöver beskriva hur denna satsning ska implementeras och i vilka
former som det ska kvarleva efter projekttiden.
5. Fyra delprojekt- reflexvästar, broddar, belysningsprojekt samt cityvärdar
Tekniska nämnden tillsammans med Västtrafik, Arbetsförmedlingen, Parkeringsbolaget och
Arbetslivsförvaltningen ansöker om 3,6 miljoner kronor (exkl. högskolan/universitetets
insats).
Syfte: De olika delprojekten har olika syften. Alla delprojekten handlar dock om trygghet och
säkerhet och har ett genusperspektiv. Reflexvästar vänder sig till barn och unga för att synas i
trafiken. Broddar vänder sig till äldre för att minska fallskador. Belysningsprojektet handlar
om tryggheten i stadsparken och Sinnenas park, för att både unga och gamla ska kunna vistas
och mötas i det offentliga rummet. Projekt cityvärdar handlar om en allmän attitydpåverkan
via samverkan med ovanbeskrivna samverkanspartners med målet att ha en ren, snygg och
trygg stad via värdskap.
Effekter: Cityvärdar - Förebygga brott som rån, droghandel och våldtäkter. Erbjuda
långtidsarbetslösa anställning.
Mål: Cityvärdar - Ge arbete åt långtidsarbetslösa som via värdskap skapar en trygg stad.
Värdarna sköter enklare renhållning, mindre beskärningsarbeten, samverkar med Västtrafik,
Jernhusen, Parkeringsbolaget, Turistbyrån samt polisen.
Mäta:
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Beredningsgruppens bedömning och motivering:
Projektet föreslås avslås med motivering att det är för lite koppling till målgruppen barn och
unga samt att delprojekten kan förverkligas via ordinarie nämndbeslut.
Delprojekt reflexvästar - delas ut idag.
Delprojekt broddar - kan förverkligas via ett nämndbeslut.
Delprojekt belysning - det är en ren investering och kan förverkligas via nämndbeslut.
Delprojekt cityvärdar - det görs redan idag.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Godkänna en projektansökan:
- Modersmålsstöd SFI (Arbetslivsnämnden och Utbildningsnämnden), 1,3 miljoner kronor (exkl
högskola/universitet).
Godkänna en projektansökan att genomföra en förstudie som visar på tydligare förutsättningar för ett
genomförbart projekt:
- Inkludering och framtidstro för barn och unga (sju nämnder), 150 000 kronor.
Godkänna två projektansökningar att återkomma med en förtydligad ansökan angående mål och
mätbarhet:
- Ung till ung – Utvecklingsanställningar för unga med funktionsnedsättning (Fritids- och
folkhälsonämnden).
- Projekt Lantis (Miljö- och konsumentnämnden).
Avslå en projektansökan:
- Fyra delprojekt – belysningsprojekt, reflexvästar, broddar och cityvärdar (Tekniska nämnden).
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Christer Johansson
Ekonomichef

PROJEKTPLAN

Inkludering och framtidstro
för barn och unga
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Projektets mål
Gemensam målbild:
• Alla barn och unga har en god hälsa och ett gott psykiskt välbefinnande
• Alla barn och unga har goda förutsättningar att fullt ut delta i samhällslivet.
Detta uppnås genom att de i projektet ingående förvaltningarna utvecklar nya
metoder och arbetssätt i samverkan. Insatser för barn och unga i riskzon måste
genomföras tidigare än idag och med ett mer vägledande förhållningssätt för att
skapa framtidstro och ökad måluppfyllelse. Språkutveckling, deltagande i
kulturella aktiviteter, föreningslivsverksamhet och andra hälsofrämjande aktiviteter
ökar förutsättningarna för att nå målet. För att stödja barn och unga behöver även
insatser riktas mot långtidsarbetslösa vårdnadshavare.

Förväntad nytta
I ”Borås 2025 Vision och strategi”, står:
Vi stärker samverkan kring barns och ungas utveckling och lärande såväl inom Borås Stad
som mellan kommunen och andra offentliga aktörer.
Vi utvecklar föräldrastöd för barns och ungas hela uppväxt.
I rapporten ”Vad vinner vi på att investera i utanförskapet till arbetslivet?” beskrivs fyra
typer av insatser som samhället investerar i medborgarna:
•
•
•
•

Att agera med främjande insatser
Att handla förebyggande
Att göra återanpassande insatser
Att reagera i efterhand.

Idag läggs nästan alla resurser på de två sista punkterna och det är tydligt att det
skulle kosta betydligt mindre om dessa insatser kunde undvikas.
Projektet syftar till att förflytta resurser ifrån rehabiliterande insatser till främjande
insatser och därmed spara såväl ekonomiska resurser som mänskligt lidande.

Projektets uppdrag
Projektets uppdrag samverkas mellan åtta förvaltningar för att nå gemensamma
målbilder, se rubriken Projektets mål sidan 4.
Den initierande fasen av projektet ägnas åt förarbete med stöd av Högskolan i
Borås, där bland annat projektets uppdrag förtydligas och fördjupas.
Förvaltningarna arbetar fram i samverkan under initieringsfasen en beskrivning av
såväl ekonomiska som humanistiska vinster på olika nivåer och hur arbetet ska
bedrivas på en mer detaljerad nivå.
Nedan beskrivs övergripande hur förvaltningarna planerar att arbeta för att nå den
gemensamma målbilden.
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Individ- och familjeomsorgen, IFO, i stadsdelsförvaltningarna
• Öka och stärka samverkan med förskolan, elevhälsan och barnhälsan, för att ge
barn och familjer stöd i ett tidigare skede än vad som är fallet idag.
Kulturförvaltningen
• Arbeta för mer högläsning hemma och i förskolan genom sagostunder och
biblioteksbesök för barn och inspiration och kunskap till föräldrar och
pedagoger.
• Arbeta för att äldre barn och unga ska besöka och delta i fler kulturaktiviteter
med metoden Pussel.
• Arbeta för att barn och unga ska besöka flera olika kulturinstanser med hjälp
av metoden Pussel.
• En timmas kulturaktivitet/undervisning om dagen i en årskurs under tre år på
någon utvald skola, med start när eleverna går i årskurs 3, för att utröna
effekterna avseende måluppfyllelse, kreativitet, eget skapande och elevernas
psykiska hälsa.
Fritid- och folkhälsoförvaltningen
• Förvaltningen kan stödja i arbete med rörelse och en meningsfull fritid för alla.
Sociala omsorgsförvaltningen
• Öka självkänslan, välbefinnandet och självständigheten hos målgruppen; barn
och unga samt unga vuxna som ryms inom LSS. Det skapar vi genom nya
arbetsmetoder i samverkan.
Utbildningsförvaltningen
• Verka för ett inkluderande arbetssätt för att bättre kunna möta elever med
autismspektrumtillstånd.
Förskola och grundskola i stadsdelsförvaltningarna
• Introducera studie- och yrkesvägledning för elever i unga åldrar med uppdrag
att ingjuta framtidstro hos barn och unga i samverkan med andra förvaltningar,
myndigheter, föreningsliv och näringsliv.
• Stärka språkutvecklingen hos nyanlända barn i förskolan.
Arbetslivsförvaltningen
• Skapa sysselsättning för föräldrar som idag är långtidsarbetslösa och som har
barn med svårighet att nå målen i skolan.

Avgränsningar
Avgränsningar kommer att behandlas i initieringsfasen och beskrivas i
förvaltningarnas projektplaner, som är delar av denna övergripande projektplan.

Beröringspunkter
Beröringspunkter kommer att behandlas i initieringsfasen och beskrivas i
förvaltningarnas projektplaner, som är delar av denna övergripande projektplan.
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Intressenter
Intressenter kommer att behandlas i inititeringsfasen och beskrivas i
förvaltningarnas projektplaner, som är delar av denna övergripande projektplanen.

Beskrivning av genomförandet
Arbetssätt
En övergripande projektledare anställs för att leda projektet och för att driva
förändringsarbetet. Dennes uppgift blir i initieringsfasen bland annat att
tillsammans med Högskolan i Borås, strukturera upp en uppföljnings- och
utvärderingsplan samt att stödja respektive förvaltning i framtagandet av en
förvaltningsspecifik projektplan. En viktig del av initieringsfasen är
nulägesanalysen, där befintliga data samlas i syfte att vara ett underlag för
utvärdering.
Projektledaren bildar en styrgrupp bestående av en processledare för respektive
förvaltning, med uppdrag att driva arbetet mot projektets uppsatta mål.
Initieringsfasen beräknas pågå 6 månader. Under denna tidsperiod arbetar varje
förvaltning fram en projektplan som beskriver hur de ska bidra till att de
gemensamma målbilderna i det övergripande projektet uppnås.

Tidsplan
Projektet beräknas pågå under tre år och sex månader.

Kvalitetssäkring och uppföljning
I initieringsfasen utarbetas rutiner för kvalitetssäkring och uppföljning med hjälp
av Högskolan. Borås Stads interna kompetens tas tillvara i projektet.

Rapporteringsrutiner
Den övergripande projektledaren träffar styrgruppen som består av en
processledare från varje förvaltning en gång i månaden. Mötet resulterar i en
nulägesrapport som delges politiken via den övergripande projektledaren.

Kommunikation
I initieringsfasen utarbetas en kommunikationsplan i syfte att konkretisera
kommunikationskanaler inom och mellan förvaltningarna samt med andra aktörer.

Överlämnande
Respektive förvaltning skriver fram en rapport som sker i samverkan
förvaltningsövergripande. Förvaltningarnas rapporter, sammanställs av
projektledaren i en övergripande rapport för som överlämnas till
Kommunstyrelsen.
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Riskanalys
Under inititeringsfasen gör förvaltningarna tillsammans en riskanalys som
sammanställs i en övergripande analys.

Projektorganisation
Övergripande projektgrupp består av projektledare, processledare och styrgrupp.
Respektive förvaltning bildar egna arbets- och referensgrupper. En grupp av
sakkunniga skapas under initieringsfasen bestående av interna professioner.

Projektbudget hösten 2014-2017
Individ- och familjeomsorg inom stadsdelsförvaltningarna (2 mkr)
Utökad resurs för att skapa möjlighet att ge insatser i tidigare skede.
Kulturförvaltningen (3,5 mkr)
Kulturskolan: utökad resurs för att genomföra utökad kulturaktivitet på utvalda
skolor.
Kulturförvaltningen: utökad resurs för att genomföra högläsningsprojektet för
barn och deras föräldrar.
Kulturförvaltningen: organisera så att fler barn och unga besöker
kulturaktiviteterna (pussel).
Fritid- och folkhälsoförvaltningen (0 mkr)
Förvaltningen stödjer i arbetet med rörelse och en meningsfull fritid för alla inom
befintlig ram.
Sociala omsorgsförvaltningen (1,2 mkr)
Metodutveckling.
Utbildningsförvaltningen (1,2 mkr)
Utökad resurs för att driva arbete med elever med autismspektrumtillstånd samt
kompetensutveckling av personal.
Förskola och skola i stadsdelsförvaltningarna (4,5 mkr)
Utökad resurs för att driva arbetet med att förstärka studie- och yrkesvägledning i
unga åldrar med avsikt att ökad framtidstro.
Stödja nyanlända barns språkutveckling i förskolan.
Arbetslivsförvaltningen (2,2 mkr)
Utökad resurs för att skapa sysselsättning för föräldrar som är långtidsarbetslösa.
Kartlägga de familjer som har störst behov av insatsen för att kunna göra riktade
insatser.
Högskolans uppdrag med uppföljning och utvärdering ej inberäknad i
projektbudget.
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Sociala investeringsfonden

Ansökan sociala investeringsfonden, modersmålsstöd SFI
Arbetslivsnämndens presidie och Utbildningsnämndens presidie, har tillsammans
utformat det bifogade förslaget gällande modersmålsstöd, samt kommit överens om
att gemensamt ansöka om medel från den sociala investeringsfonden i Borås stad.
I direktiven för ansökan framgår även att utbildning och följeforskning skall ingå och
att 250 tkr skall avsättas för det ändamålet (detta var tidigare inte känt när bilagan
skrevs). Detta gör att ansökan till den sociala investeringsfonden även måste innehålla
denna post, så den totala ansökan blir 1 550 tkr över två år.
Beslut
Arbetslivsnämnden beslutar om att ansöka om 1 550 tkr från Sociala
investeringsfonden om modersmålsstöd till SFI-elever.
ARBETSLIVSNÄMNDEN

Lars-Åke Johansson
Ordförande
Dag Forsström
Förvaltningschef
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Särskild satsning på ej läs- och skrivkunniga vuxna aktuella för SFI
Arbetslivsnämnden och Utbildningsnämnden söker stöd från
Sociala investeringsfonden
Kommunens ansvar
Borås Stad ansvarar för att alla nyanlända erbjuds undervisning i svenska. Undervisningen ska vara
anpassad efter individernas förkunskaper och förutsättningar samt vara inriktad på ett snabbt inträde i
arbetslivet.
Under de senaste tre åren har kartläggningen av mottagna flyktingar i Borås visat att cirka
40 vuxna (21 år eller äldre) om året aldrig har gått i skolan. Årets siffror visar att trenden tyvärr håller i
sig och att Borås under de nio första månaderna i år har tagit emot 42 personer utan skolgång. De
allra flesta kommer från Somalia och Afghanistan, majoriteten av dem är kvinnor. Inom den ordinarie
formen av SFI har dessa individer stora svårigheter att ta till sig undervisningen, vilket gör att de
”fastnar” utan att ta till sig det svenska språket i skrift.
I juni 2013 ansökte Arbetslivsförvaltningen och Vuxenutbildningen i Borås därför om statliga medel för
modersmålsinsatser för målgruppen ej läs- och skrivkunniga (s k paragraf 37 medel enligt
förordningen 2010:1122) hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Länsstyrelsen avslog ansökan med motiveringen att det är kommunens ansvar inom ramen för SFIundervisning.

Bakgrund och aktuella förutsättningar
Enligt Arbetsförmedlingens statistik tar det i genomsnitt sju år för en nyanländ man och nio år för en
nyanländ kvinna att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Statistiken innefattar alla som
genomgått svensk etablering - akademiker, yrkes- och grundskoleutbildade och de som saknar
utbildning. Frågan man bör ställa sig är om individer som inte lärt sig läsa och skriva någonsin
kommer att lyckas etablera sig på den svenska arbetsmarknaden?
Under de tre senaste åren har cirka 120 ej läs- och skrivkunniga vuxna bosatt sig i Borås. Vissa av
dem är aktuella på Försörjningsenheten, men huvuddelen är aktualiserade på Arbetsförmedlingen och
omfattas av etableringsreformen. Med hänsyn till hur arbetsmarknaden ser ut kommer de flesta (efter
etableringstiden på två år) med all säkerhet att vara helt eller delvis beroende av försörjningsstöd.
Kartläggningen har visat att de flesta som tillhör den här målgruppen har stora familjer med många
barn. En kartläggning från Försörjningsenheten visar att en familj med två vuxna och tre barn (en
beräkning som stämmer väl med målgruppen) får cirka 20 tkr i försörjningsstöd per månad. Den
statliga etableringsersättningen är något högre, men tidsbegränsad.
Redan idag kan vi konstatera att det finns minst 60 familjer i Borås där en, eller ofta båda föräldrarna,
ej är läs- och skrivkunniga och som lever helt eller delvis på försörjningsstöd. Omvandlar vi detta till
pengar (och beräknar att dessa familjer får cirka 20 tkr i stöd varje månad) blir årskostnaden för Borås
Stads skattebetalare minst 14 400 tkr.
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Framtidsutsikter och försörjningsmöjligheter
I en rapport från Arbetsförmedlingen konstateras att utbildningsnivå är en central faktor för arbetslösas
möjligheter att finna ett arbete. Gymnasiekompetens är i de flesta fall ett grundläggande krav vid
rekrytering av personal1. I en annan rapport har samma myndighet gjort en särskild granskning av de
1 728 personer som under perioden 1 december 2012 till 31 april 2013 haft en etableringsplan i de
maximala 24 månaderna. Av dessa hade endast 263 personer (15 %) någon form av anställning, med
eller utan stöd. Nära hälften av målgruppen har kortare utbildning än 9-årig grundskola.2
Slutsatsen av dessa rapporter är att chansen för målgruppen att försörja sig själva är obetydlig och att
målgruppen löper stor risk att hamna i utanförskap med långvarigt bidragsberoende.

Barn- och familjeperspektiv
Många nyanlända har stora familjer. I nuläget kan vi konstatera att det finns minst 27 nyanlända eller
återförenade familjer i Borås som omfattar 9 - 12 familjemedlemmar. Enligt flera rapporter och studier
har föräldrarnas utbildningsnivå stor betydelse för elevernas resultat i skolan.
På Skolverkets hemsida kan man bl.a. läsa att var tredje elev med kortutbildade föräldrar inte når
målen i matematik i årskurs 9.3 Nästan alla som tillhör målgruppen ej läs- och skrivkunniga har barn.
Dessa barn löper stor risk att inte nå grundskolans mål och därmed själva hamna i utanförskap.
Forskning visar att det finns en koppling mellan utbildningsnivå och hälsa samt livslängd. Hög
utbildningsnivå går hand i hand med bättre hälsa och längre livslängd. Hälsoklyftan mellan
högutbildade och de som enbart har grundskoleutbildning är nu fem år, men kommer att öka till åtta år
om trenden håller i sig enligt Denny Vågerö, professor i medicinsk sociologi vid Stockholms
universitet.4 5

Vad som gjorts hittills
På flera håll i Sverige har man med stöd av aktuell forskning börjat arbeta med att alfabetisera
eleverna med hjälp av deras modersmål. De lär sig läsa och skriva på svenska och på modersmålet
parallellt. Arbetssättet har visat sig framgångsrikt, eleverna lär sig svenska snabbare och kunskapen
fastnar bättre.6
Projekt i Borås
I Borås beslutade Arbetslivsnämnden den 28/1 -2013 att avsätta 250 tkr för att pröva en särskild
satsning på vuxna som inte lärt sig läsa och skriva och som var aktuella för SFI i Borås.
Försöksverksamheten var planerad till sex månader. Projektet startade den 2 maj och beräknades
pågå till sista oktober, men har förlängts till årsskiftet 2013/2014. De avsatta medlen täcker

1
2

AKKA – utredningen sid. 78
Regeringen – Integration och jämställdhet sid. 19

3

http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik/grundskola/beskrivning-avstatistiken/foraldrarnas-utbildningsniva-har-betydelse-for-resultaten-i-amnesproven-arskurs-9-1.90121
4

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/150350?programid=412

5
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Modersmålsbaserad alfabetisering i Sverige; Modersmålsbaserad svenskundervisning MBV;
Alfabetisering med modersmålet som grund;
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lönekostnader för två modersmålsstödjare på somaliska och dari och de är formellt anställda av CFL
(Centrum för flerspråkigt lärande).
Arbetsförmedlingen tog fram lämpliga sökande som omfattas av etableringsreformen och som
anvisades till projektet. Även Försörjningsenheten har anvisat vissa klienter till projektet.
Under vecka 30 gjordes en första delutvärdering av projektet. Av projektets 30 deltagare deltog 24 i
utvärderingen. Övriga sex deltagare var antigen på samhällsorienteringen eller sjukskrivna.
Utvärderingen belyste följande variabler: ålder, kön, tid som deltagarna bott i Sverige efter
uppehållstillstånd, lokaler samt kursmaterial. De variabler som utmärkte sig var att 87,5 % av eleverna
var kvinnor samt att 50 % av deltagarna hade bott i Sverige kortare tid än ett år efter att ha fått
uppehållstillstånd.
Ett urval av deltagarnas egna kommentarer vid utvärderingen:
”Gillar att lära mig läsa och skriva modersmål. Systemet är bra med kombination SFI och
modersmålsundervisning. När vi läser SFI skriver jag uttal (ljud) på dari.”
- Deltagare från Afghanistan som bott tio månader i Sverige

”När jag kom till Sverige behövde jag detta. Jag förlorade ett år. Hoppet är uppe nu. Jag vill fortsätta
för att kunna klara mig själv. I Borås känner jag många som har samma behov. Många sitter på andra
kurser som bl. a. Lernia men vill gärna vara med på den här kursen.”
- Deltagare från Somalia som bott 18 månader i Sverige

”När jag började här kunde jag inte skriva mitt namn. Nu kan jag göra det. Jag vill gärna fortsätta läsa
här. Det tar tid. Om jag inte lär mig somaliska kan jag inte lära mig på SFI.”
- Deltagare från Somalia som bott fyra månader i Sverige

”När jag började här kunde jag inte skriva och inte använda buss (vågade inte åka i buss pga. att hon
inte kunde använda busskort). Nu kan jag skriva mitt namn och åka buss.”
- Deltagare från Somalia 65 år som bott 15 månader i Sverige

För en fortsättning söks stöd ur sociala investeringsfonden
Då det inte finns ordinarie medel att omfördela, eller utökat kommunbidrag, anser båda nämnderna att
detta bör rymmas inom ramen för sociala investeringar under en tvåårsperiod. Arbetslivsnämnden i
samverkan med Utbildningsnämnden ansöker därför om 650 tkr per år, under totalt två år, ur den
sociala investeringsfonden.
Medlen ska användas till två modersmålsstödjare på halvtid i somaliska och dari (som är de två
språkgrupper som är i stort behov av stöd).
Vi ser detta som en investering i människor som riskerar ett livslångt utanförskap, där såväl individer
som deras barn drabbas om inte bra insatser sätts in tidigt för att få individerna att läsa och förstå
svenska. Investeringen bygger på fakta och forskning och projektet drivs enligt ett koncept som vi
under en tid redan prövat med gott resultat.
Vi kan idag inte bedöma vilka flyktingsströmmar som kommer till Borås om två år, men ser vi att
behovet kvarstår under längre tid är vårt gemensamma förslag att Utbildningsnämnden tillförs medel
direkt med kommunbidrag för att permanenta projektet.

sida 4

Beräknade effekter av investeringen
SFI-undervisningen optimeras efter individernas förkunskaper och förutsättningar. Genom att förbättra
läs- och skrivkunnigheten i det egna språket skapas en referens som stöd för SFI-undervisningen.
Detta leder till att individen snabbare tar till sig det svenska språket och kan fortsätta vidare med
grundläggande vuxenutbildning och därefter yrkesutbildning.
På sikt leder detta till att möjliggöra inträde i arbetslivet, självförsörjning och att vi får individer som är
delaktiga i samhället. Genom att föräldrarna förbättrar sina språkkunskaper förbättras
förutsättningarna för dem att stödja sina barn att klara grundskolan. Vi räknar med att satsningen får
effekter som resulterar i ett ökat antal elever som klarar målet för grundskolan.
Höjer man utbildningsnivån hos målgruppen hoppas vi minska hälsoklyftan som påvisats mellan
högutbildade och kortutbildade som finns idag. Kort sagt, genom investeringen får vi individer som mår
bättre och lever längre!
För Borås Stad kan den här investeringen innebära att kostnaderna för försörjningsstöd minskar med
betydande belopp. Under förutsättning att statliga regler för etableringsersättning, SFI och studiestöd
ser ut som idag beräknar vi att investeringen ska löna sig mångdubbelt i förhållande till investerade
medel. Enbart fyra personer som uppnår en sådan nivå på språket under etableringsperioden (två år),
som gör att individerna kan gå vidare till att studera på grundläggande vuxenutbildning med den
förstärkta CSN ersättningen (enbart bidragsdelen) om ca 7000 kr/månad + barntillägg, skulle kunna ge
en direkt besparing på försörjningsstödet om ca 360 tkr/år.
Räknar vi dessutom med att en av dessa fyra personer börjar arbeta efter grundläggande
vuxenutbildning med eller utan påbyggnad av yrkesvux eller arbetsmarknadsutbildning (som i annat
fall skulle ha belastat försörjningsstödet under en 5-årsperiod (8.000*12*5 = 480 tkr) ) är investeringen
med råge betald.
Den här typen av investering går dock inte att räkna hem på kort sikt med omedelbara besparingar, så
att ta medel ur försörjningsstödsbudgeten för att fortsätta projektet efter försöksperioden är inte
möjligt. Detta är en långsiktig satsning i människors kompetens och språk. Med tanke på att 98 % av
alla nyanlända under 2013 var i arbetsför ålder eller barn vill vi arbeta förebyggande så att vi kan
minska Borås Stads försörjningskostnader och få våra nyanlända kommuninvånare att bidra på
arbetsmarknaden, samtidigt som vi får föräldrar och barn som känner delaktighet i samhället.

Borås 2014-01-13

För Arbetslivsnämnden

För Utbildningsnämnden

Lars-Åke Johansson

Anna Svalander

m BORAS STAD

PROJEKTANSOKAN
sociala investeringar

Fritids- och folkhalsoförvaltningen

Rubrik p4 projektet
Ung till Ung
Ansökande namndlförvaltning
Fritids- och f o l k h ~ s o f ö ~ a l t n i n g e n
Verksamhet och malgrupp
Utvecklingsanstallningar för unga vuxna med funktionsnedsattning
Har projektförslaget passerat er nämnd?
JA

NEJ

Ar fler nämnder/förvaltningar/myndigheter involverade i projektet?
JA

NEJ

Om JA, beskriv i sa fall vilka och hur?
Arbetslivsförvaltningen: Målgruppen finns i stor utsträckning bland unga med försörjningsstöd. Unga i LSS.
Arbetsförmedling: Bidrar med utvecklingsanställningar.

Total kostnad för projektet

3 720 O00

Ansökningssumma
1 240 000 (per Ar)

Tidsperiod för projektet
3 hr

Beskriv övergripande vad projektet handlar om och ska leda till
Brygghuset vill vara med och ta ansvar kring målområde 1 och 2 i stadens vision 2025 om att skapa mötesplatser
och ett gemensamt ansvar för barn och unga i Borås. Vi kan vara med och påverka, medverka och bidra till att
ungas ohälsa i Borås Stad ska minska.
Beskriv kort de kostnadsrninskningarlresursför~ndringarsom projektet kommer att leda till
1. Arbetslivsförvaltningen: Försörjningsstöd
2. Kriminalvården: Genom att erbjuda samhallstjiinst på Brygghuset minskar kostnad för vard på anstalt.
Anställning på Brygghuset skapar alternativ till det kriminella livet.
3. Sjukvården, både primär-, psykiatri-, missbruks- och specialistvård:

Hur ska ansökan betraktas:
Som ett socialt investeringsprojekt?
JA

NEJ

Som ett smart ekonomiprojekt?
JA

H

NEJ

Projektplan bifogad
Underskrift förvaltningschef

Underskrift nämndens ordförande

0708-621146
Telefonnummer
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Datum

Ett smart ekonomiprojekt?
NEJ

Arendenummer

Ung till Ung
En ansökan till Borås Stads investeringsfonder

”Det är ingen idé att finnas till om man inte behövs till nåt.
Därför måste samhället inrättas så att alla behövs.
Vi kräver att behövas!”
Tage Danielsson

Anders Holmberg
2014-02-03

Projektansökan Ung till Ung.

Sammanfattning:
Mötesplatser och gemensamt ansvar för barn och unga i Borås
Brygghuset vill vara med och ta ansvar kring målområde 1 och 2 i stadens vision 2025 om att
skapa mötesplatser och ett gemensamt ansvar för barn och unga i Borås. Vi kan vara med och
påverka, medverka och bidra till att ungas ohälsa i Borås Stad ska minska.
I arbetet med att skapa dynamiska mötesplatser vill vi ta hjälp av unga, i åldrarna 20-29 år,
med funktionshinder och unga som riskerar psykisk ohälsa. Vi vill erbjuda praktik och
utvecklingsanställningar för dessa målgrupper i våra verksamheter och de är på så sätt med
och bidrar till att Brygghuset och Skatehallen kan erbjuda generösa öppettider, agera
förebilder för unga och ges möjligheter att hitta ”sin” väg in i vuxenlivet samtidigt som de
arbetar sig bort från bidragsberoendet.
I en förlängning vill vi vara med och skapa meningsfull verksamhet för de unga i åldrarna 1619 år som hamnar utanför skolan och riskerar/är i ett utanförskap med alla de negativa
konsekvenser det medför för individ och samhälle.

Del 1.
Bakgrund
Det är svindlande summor som står på spel om vi misslyckas i arbetet att få in de unga som
hamnat i utanförskapet. Enligt Ingvar Nilsson, nationalekonom, kostar det samhället runt 1215 miljoner kronor för en (1) person som inte får fotfäste på arbetsmarknaden under sin
produktiva tid mellan 20-65 år. Det innebär ca 600 000:- per år. (OBS! Detta är kostnader för
människor som inte hamnar inom det kriminella. Den notan ligger på en bra mycket större
summa...)
Ingvar Nilsson pratar om tre områden där det sker antingen ökade kostnader eller uteblivna
intäkter:
1. Uteblivna intäkter från förvärvsarbete
2. Kostnader i form av försörjningsstöd/Försäkringskassa/A-kassa
3. Kostnader för insatser från olika aktörer (sjukvård, AF, Kommun osv)
Att ha genomfört en utbildning framförs som den klart viktigaste framgångsfaktorn för den
enskilde för att ta steget in på arbetsmarknaden och att sedan bli kvar inom detsamma. Att
klara av sina studier bygger både självkänsla och självförtroende.
Att investera i människor kostar. Att inte investera i människor kostar mera. Goda
investeringar betalar sig på längre sikt. Kan t.ex. sociala investeringsfonder ge utrymme för
ett större tålamod i de investeringar vi bör göra för en hållbar ekonomi och bättre livskvalitet
för många fler människor?
”Även vid förebyggande insatser måste de kortsiktiga kostnader man har för insatsen vägas
mot de långsiktiga vinster som insatserna kan ge. Vad som får vågskålen att stupa på de
kortsiktiga kostnaderna är att de är säkra till skillnad från de långsiktiga vinsterna, som måste
uppskattas.” Han säger också:
» Vi har stora resurser i våra offentliga system
» Vi använder betydande delar av dessa ineffektivt
» Människor far illa och vi misshushåller med resurser
» Det är onödigt.

Projektbeskrivning:
Mål
Brygghuset vill utveckla konceptet ”Ung till Ung” och koppla detta till Borås Stads
gemensamma arbete att erbjuda unga människor vägledning, utbildning, arbetslivserfarenhet
och socialt stöd.

Syfte
Att erbjuda arbetslösa, lågutbildade och som uppbär försörjningsstöd, en meningsfull väg in i
samhället.

Målgruppen
Unga vuxna mellan 20-29 år med funktionsnedsättning och personer med psykisk ohälsa.

Brygghuset
Brygghuset är en central mötesplats med café och olika lokaler för möten och arrangemang på
sammanlagt 850 m2. Den primära målgruppen på Brygghuset är unga vuxna i åldern 16-29 år.
Till Brygghuset hör också Skatehallen, ett actioncenter för extremsporter, såsom skateboard,
kickboard och BMX. Verksamheten expanderar och lockar till sig nya målgrupper, ex:
Parkour. Inom en snar framtid ingår dessa verksamheter i ett actionområde kallat Lundbypark.
Brygghuset har 4 tillsvidareanställningar samt 3 med lönebidrags-anställningar. På
Skatehallen arbetar 1 tillsvidareanställning samt en med lönebidragsanställning. I vår
personalstyrka ingår också flera unga med funktionsnedsättning som antingen har praktik
eller utvecklingsanställning inom verksamheterna.
Mötesplats: Till Brygghuset kan man komma för att förverkliga sina idéer om arrangemang,
utställningar, möten och liknande. På Brygghuset finns en scen, ett biorum med 31 biostolar
och andra anpassningsbara lokaler i två våningsplan. Alla lokaler och teknik lånas ut helt
kostnadsfritt. Verksamheten är finansierad av Borås Stad som en egen enhet under Fritidsoch folkhälsoförvaltningen
Personalen på Brygghuset driver inte egna projekt och arrangemang utan innehållet i huset
bygger på privata initiativ och samverkan. Unga går från att vara konsumenter till producenter
i arbetet med att förverkliga sina idéer. Tillsammans skapar vi ett tillåtande klimat där alla
erbjuds möjlighet att presentera egna idéer om projekt/arrangemang i huset, från start till mål,
i alla led. Främst ska unga människor fylla huset med innehåll. Men även vuxna är mer än
välkomna in i huset. Ska unga komma in i vuxenlivet blir det en förutsättning att de får möta
vuxna.
Personalens roll är att vara bollplank och möjliggörare för andras idéer, stora som små.
Brygghusets café kan beskrivas som själva hjärtat i verksamheten och drivs i kooperativ form
med inriktning på arbetsintegrering av unga med funktionsnedsättning.
Brygghuset är 100 % drogfritt, även inom slutna sällskap.

Projektansökan Ung till Ung.
•

För att innebörden av ordet ”mötesplats” ska tas på allvar, arbetas det ständigt med att
skapa förutsättningar för möten mellan unga och vuxna på olika sätt. För att detta ska bli
verklighet blir samverkan med andra aktörer såsom föreningar, företag, privatpersoner
och organisationer en förutsättning. Brygghuset har en aktiv roll i att arrangera kreativa
möten i syfte att skapa förutsättningar till nya samverkansprojekt. Vi använder och lär
ut, involveringstekniker såsom dialogcafeer och Open Space för att öka delaktighet och
inflytande.

Ung till Ung
Flödesschema:

Ung till Ung (20-29 år)

Brygghuset
6-7 platser

Cafét
6-7 platser

Kontinuerlig intagning (individuell)
Rekryteras från:
• Arbetsförmedling
• Försäkringskassa
• Försörjningsstöd

1. Praktik ca 2 månader
• Utvecklingsanställning 1-2 år
3. Utslussning till arbete/studier

Skatehallen
6-7 platser

Utvecklingsanställdas uppgift är att vara med
och driva Brygghusets olika verksamheter.

I korthet innebär konceptet Ung till Ung att unga vuxna i åldrarna 20-29 år som själva
befunnit sig i utanförskap anställs på Brygghuset via praktik som övergår i en
utvecklingsanställning. I skarpt läge får de vara med och driva Brygghusets olika
verksamheter. Vi kan bereda plats för 20 st utvecklingsanställningar inom tre områden:

1. Brygghuset: De är med i arbetet med att förverkliga vårt uppdrag från politiken ”att
Brygghuset ska vara en mötesplats för ungdomar och unga vuxna fullt ut”. De är med
och ansvarar för den ordinarie öppna verksamheten och vidareutvecklar och förädlar
koncept. De agerar förebilder och som bro mellan målgruppen 16-19 år och vuxna.
Ung till Ung har haft tjejgrupper, läxläsning, motivationskurser, teambuilding och
varit individuella coacher. De driver även viss arrangemangsverksamhet och har
startat upp föreningar. 6-7 platser
2. Caféet: De är med och driver Brygghuscaféet samtidigt som de får utbildning och
erfarenhet av cafénäringen. Service, ekonomi och arrangemang ingår. 6-7 platser
3. Lundby Park: De är med i driften av Skatehallen och utvecklandet av actionområdet
Lundby Park. 6-7 platser
Många av de ungdomar och unga vuxna som hamnat utanför skola och arbetsliv känner sig
svikna av vuxenvärlden. Det behövs andra sätt att närma sig dessa unga människor. Vår
strategi är att fortsätta utveckla det koncept vi kallar för ”Ung till ung”. I korthet går det ut på
att unga når unga på ett effektivare sätt. På Brygghuset har vi medvetet arbetat på detta sätt
under två års tid med framgångsrika resultat. Nu önskar vi få ta ytterligare steg i detta arbete
och få möjlighet att utveckla konceptet vidare.
De utvecklingsanställda, med egna erfarenheter av utanförskap, kan lättare närma sig
målgruppen 16-19 år som är i en liknande livssituation och som Brygghuset vill nå. Det är i
processen Ung till Ung det skapas förebilder som kan förmedla hopp om framtiden och om att
få en plats i samhället. Som Brygghusets anställda blir de själva levande exempel på att det
går att komma bort från tidigare liv. Då vägen är tuff är ledordet ”Det är i motvind drakarna
lyfter”.
Förväntade effekter av en utvecklingsanställning:
• lämnat försörjningsstöd
• nytt fokus på livet
• tömt delar av sin ”ryggsäck” och fyllt densamma med mer nyttiga verktyg att hantera sitt liv
med
• något meningsfullt att skriva på sitt CV
• nytt nätverk
• fortsatta studier
Framgångsfaktorer
- Enheten har två centrala mötesplatser där unga möter unga; Skatehallen samt Brygghuset.
Att förlägga verksamhet till dessa arenor skapar förutsättningar för nya möten samt att
inspireras av andras skapande.
– Det skarpa lägets pedagogik: Ingenting får vara på låtsas. Att lösa uppgiften blir det
centrala. I det arbetet byggs starka relationer som innefattar tillit och förtroende.
- Omgivningen: Vi arbetar medvetet på att skapa en omgivning där betoning läggs på att
stärka ungas tro på att det omöjliga är möjligt. Vi tar tillvara på det friska!
- Samverkan: Brygghuset har många viktiga kontakter med skolor, näringsliv, föreningar och
institutioner inom kommunen. Här finns fortfarande mycket att göra för att ett effektivt
samarbete ska uppnås och detta jobbar vi dagligen med i olika former.

Projektansökan Ung till Ung.
Samverkanspartners (Interna samt externa)
Arbetslivsförvaltning:
Unga med försörjningsstöd kan erbjudas utvecklingsanställningar inom vår verksamhet. Nära
kontakt med ansvariga för Kunskapslyftet, Sommarjobb, Jobb Borås och Integration.
Arbetsförmedling:
Nära kontakt med handläggare. Hjälp med utredningsarbete och samverkan kring
utvecklingsanställningar.
Kulturförvaltning:
Samverka kring kulturens olika mötesplatser.
Komvux:
2014 flyttar Komvux sin verksamhet till Bryggaregatan och blir granne med oss. Ger närhet
till vuxenstudier för deltagare i Framtidsbryggan. Samverkan med SYV och
lärlingsprogrammet.
Försäkringskassa:
Erbjuda platser för unga som behöver rehabiliteras/arbetsträna.
GradeUp:
Stötta med studieteknik och coachning.
Utbildningsföretag:
Utnyttja våra kontakter med utbildningsföretag såsom Lernia, Miroy och Speed i syfte att
hitta andra utbildningsalternativ för deltagarna.
Hur implementera metoder/arbetssätt i ordinarie verksamhet?
Idag arbetar vi målmedvetet med att utveckla Ung till Ung konceptet. Brygghuset har anställt
3 unga enbart för att utveckla denna verksamhet. En ideell förening håller på att bildas som
ska kunna lyfta konceptet utanför Brygghusets väggar.

Kostnadsminskningar projektet förväntas ge
Det är svindlande summor som står på spel om vi misslyckas i arbetet att få in de unga som
hamnat i utanförskapet. Enligt Ingvar Nilsson, nationalekonom, kostar det samhället runt 1215 miljoner kronor för en (1) person som inte får fotfäste på arbetsmarknaden under sin
produktiva tid mellan 20-65 år. Det innebär ca 600 000:- per år. (OBS! Detta är kostnader för
människor som inte hamnar inom det kriminella. Den notan ligger på en bra mycket större
summa...)
Verksamheter där kostnadsminskningar sker:
1. Arbetslivsförvaltningen: Försörjningsstöd
2. Kriminalvården: Genom att erbjuda samhällstjänst på Brygghuset minskar kostnad för
vård på anstalt. Anställning på Brygghuset skapar alternativ till det kriminella livet.
3. Sjukvården, både primär-, psykiatri-, missbruks- och specialistvård:
Metod för att bedöma kostnadsminskningar, hur de ska följas upp och rapporteras
- Antal deltagare som lämnat försörjningsstöd efter avslutad utvecklingsanställning.
- Antal deltagare som påbörjat/återupptagit studier
- Antal deltagare som gått vidare i annat jobb
Återrapportering och Avstämning:
Minst en gång per år.

Vad söker vi pengar till?
I dagsläget sköter ordinarie personal allt arbete med inskolning, handledning och utslussning
av praktikanter och utvecklingsanställningar. De har också ansvar för kontakter med
myndigheter, sjukvård och skola. Lägger man till att alla ordinarie arbetsuppgifter ska hinnas
med, är det inte svårt att räkna ut att arbetsbördan blir betungande. Vi behöver förstärkning i
personalstyrkan för att säkerställa kvaliteten i detta arbete och skapa utrymme till att utveckla
denna verksamhet.
•
Vi söker pengar till två handledare på heltid. Dessa ska inte bara handleda våra
utvecklingsanställningar utan framförallt coacha dem i deras väg in i samhället. Det
blir en coaching med inriktning på deras sociala situation, på en meningsfull fritid
samt på studier och jobb.
•
Vi söker verksamhetspengar för att kunna erbjuda utvecklingsanställda speciellt
inriktade insatser, studieresor och kompetenshöjande åtgärder.
Ekonomi:
År 1)

2,0 heltid personal
20 platser för utvecklingsanställningar
Externa insatser (GradeUp, konsultinslag)
Förbrukningsmtrl
Hälsofrämjande aktiviteter (kost och träning)
Leasing av bil
Övriga kostnader
Totalkostnad (årlig fördelning)

à 437' =

874 000
Finansieras via ALF och AF
200 000
50 000
30 000
36 000
50 000
1 240 000

Aktiviteten föreslås vara i tre år.
Beskrivning av egen insats:
Brygghuset ställer upp med:
- Lokaler. Brygghuset har perfekta lokaler för en varierad verksamhet.
- Personal. Vi har i dagsläget 3 anställda som arbetar med konceptet Ung till Ung.
Övrig personal i Brygghuset står för både riktade insatser och integrerat i ordinarie
arbetsuppgifter

Projektansökan Ung till Ung.

Del 2.
Utvecklingsområde av konceptet Ung till Ung:
Sammanfattning:
I en förlängning vill vi vara med och skapa meningsfull verksamhet för de unga i åldrarna 1619 år som hamnar utanför skolan och riskerar/är i ett utanförskap med alla de negativa
konsekvenser det medför för individ och samhälle. Vi vill också medverka i det förebyggande
arbetet i grundskolan för att förhindra ”drop outs”. Denna verksamhet kallar vi för
Ungdomsbryggan.
Bakgrund:
Satsning på skolan (Ur rapporten ”Sommarskola på Brygghuset”)
Borås Stad gör 2013/2014 en koncerngemensam satsning på grundskolan där man fokuserar
på betygen i årskurs 9, lärarnas status och skolledarnas förutsättningar. Utgångspunkten är att
så tidigt som möjligt sätta in rätt åtgärder som gynnar flickors och pojkars utveckling som i
sin tur lägger grunden till ett gott samhälle. Godkända betyg i år 9 är en nyckelfaktor som har
stor påverkan på flickors och pojkars fortsatta möjligheter i livet.
Vi vet idag att 77,3 % av eleverna i årskurs 9 i riket klarar godkända betyg i samtliga ämnen. I
Borås Stad är motsvarande siffra 78 %. Andelen flickor som klarar godkända betyg är 83 %,
för pojkar är motsvarande siffra 77 %. Antalsmässigt betyder det att 87 flickor och 126 pojkar
inte klarade att nå målet godkända betyg i Borås Stad 2012. Andelen elever som får slutbetyg
från gymnasieskolan inom fyra år är 77 % i riket och 79 % i Borås Stad.
Elever som inte når upp till godkända betyg i Borås Stad kan läsa introduktionsprogram på
Tullengymnasiet. Där går 197 elever, varav 120 pojkar och 77 flickor. Tullengymnasiet har
också ett s.k. informationsansvar för alla ungdomar mellan 16-20 år som inte är i utbildning
eller i reguljärt arbete. Inom informationsansvaret finns idag 213 elever, varav 136 pojkar och
77 flickor. Skolan har regelbunden kontakt med dessa elever. I informationsansvaret ingår att
rektor ansvarar för att nätverk bildas med olika samarbetspartners, t.ex. Individ- och
familjeomsorgen (IFO) och Arbetslivsförvaltningen för att utforma och genomföra åtgärder.
Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Ur rapporten ”Betyg i 9:an”)
Borås använder Lupp, ett verktyg som Ungdomsstyrelsen erbjuder kommuner för att följa upp
den lokala ungdomspolitiken. Lupp är en enkät för elever i årskurs 8 och år 2 på gymnasiet
och med hjälp av den ska kommuner och regioner på ett enkelt sätt kunna ta reda på hur ungas
situation ser ut. Det handlar om att ha ett helhetsperspektiv på ungdomars
levnadsförhållanden och göra val utifrån mål- gruppens behov. För Borås stad är arbetet med
Lupp grunden för ett kunskapsbaserat och långsiktigt arbete med ungdomsfrågorna.
Psykisk ohälsa är ett växande problem i samhället och det är viktigt att öka kunskapen på
detta område. På senare år har det i flera sammanhang rapporterats om att de unga i samhället
tycks må allt sämre och har lägre framtidstro.
Antalet svarande 2012 i årskurs 8 var 717 av 980. Antalet svarande i år 2 på gymnasiet var
853 av 1 566 elever. Det var ungefär lika många pojkar som flickor som svarade.
Resultaten visar att de flesta ungdomar i Borås upplever sin hälsa som bra, dock finns det
individer som upplever press i vardagen. Framförallt flickor på gymnasiet upplever att de

lider av psykosomatiska besvär. Det är dubbelt så många flickor som pojkar som bedömer sin
hälsa som dålig eller mycket dålig.
I undersökningen ställs frågor om hur ofta man upplever huvudvärk, sömnsvårigheter, stress,
ont i magen och trötthet. På samtliga frågor har flickor i båda undersökningar haft besvär i
avsevärt högre utsträckning än pojkarna. Ofta är skillnaden så stor som tjugo procentenheter.
I årskurs 8 svarar 36 % att de känner sig stressade varje dag eller flera gånger i veckan. Av
dessa är 68 % flickor.
På gymnasiet är flickorna mer trötta än pojkarna. 49 % av alla elever känner sig stressade
varje dag eller flera gånger i veckan. Detta gäller 410 individer, av dessa är 298 flickor.
De vanligaste besvären i båda grupperna är stress, trött på dagarna, svårt att sova. Ändå
bedömer 81 % i årskurs 8 att deras hälsa är bra och motsvarande siffra i år 2 är 64 %. Det är i
mycket högre utsträckning pojkar som svarar att deras hälsa är mycket bra.
Visst finns resurser och visst görs insatser under skoltiden, men det finns ett men ...
Skolan är bland det viktigaste vi har i Sverige. Skolan är den viktigaste investeringen vi gör
för barn och unga. Skolans uppgift är att skapa nyfikenhet, lärande och lägga grunden för det
vuxna fortsatta livet.
Trots alla goda insatser som finns och genomförs kommer vi inte tillrätta med problemet att
elever genomgår skolan utan att få godkända betyg i årskurs 9. Vi vet idag att det innebär en
mängd olika utanförskap längre fram i livet. När det väl börjar gå snett kan vi se att både
människors lidande och samhällskostnaderna rusar i väg. Vilka fler frågor behöver vi ställa?
Hur kan vi handskas med de befintliga resurser vi har idag? Vilken kunskap ska vi utgå ifrån?
Vad kan vi lägga till? Hur kan skolan arbeta med livsfrågor? Hur kan vi samverka över
enhetsgränser? Hur kan vi samverka över myndighetsgränser? Hur kan vi se på strukturella
rådande normer? Hur kan offentlig verksamhet arbeta mer långsiktigt trots korta
budgetperioder?

Ungdomsbryggan:
Mål:
Bygga upp en verksamhet för ungdomar i ett utanförskap.
Syfte:
Vi vill vara med och påverka, medverka och bidra till att ungas ohälsa i Borås Stad ska
minska.
Målgrupp:
Gruppen 16-19 år som lever i ett utanförskap.
Verksamheten (16-19 år)
Under ett år kan vi genomföra 5 st 5-veckors kurser. Det innebär att vi i denna verksamhet når
minst 60 ungdomar i åldrarna 16-19 år.

Projektansökan Ung till Ung.

Flödesschema:

Ungdomsbryggan (16-19 år)
Uppsökande arbete

Grupp
10-12 st

Grupp
10-12 st

5 veckor

5 veckor

Grupp
10-12 st

5 veckor

Grupp
10-12 st

Grupp
10-12 st

5 veckor

5 veckor

Individuell coaching tillbaka till studier (i första hand)

Motivationsarbete med inriktning på hälsa, fritid och social situation. Arbetet
handlar om att få upp deltagarna på fötter, blåsa på glöden och ge dem
verktyg att ta ut kursen för deras fortsatta resa...

Ungdomsbryggans struktur:
1. Uppsökande verksamhet: Utnyttja ungas nätverk i arbetet med att hitta, motivera och
inspirera ungdomar i ett utanförskap till att gå från åskådare till deltagare i sina liv.
2. Motivationsarbete: Målet är att locka fram drivkraften hos de som tappat sugen. Vi har
fokus på upplevelsebaserad inlärning. Insikter om samspelet mellan individ och samhälle
förmedlas under lustfyllda former. Aktiviteter genomförs i hälsofrämjande syfte.
3. Coachningsverksamhet: Unga är coacher åt unga när de förverkligar sina idéer och
drömmar.
Verksamheten bedrivs både enskilt och i grupp.
Samverkanspartners:

Utbildningsförvaltning: Vara en naturlig samverkanspartner till Tullenskolan, som idag har
informationsansvaret för gruppen 16-19 år.
I samverkan med GradeUp får de kunskaper kring studieteknik. GradeUp arbetar redan idag
med konceptet ung till ung då deras studiecoacher i stor utsträckning är elever på högskolan.
För många elever blir studiecoachen både en inspiratör och god förebild och i den trygga
relationen främjas förmågan att lära. Under sommaren 2013 genomförde Brygghuset och
GradeUp ett mycket lyckat pilotprojekt med namnet Sommarskola. De erfarenheter vi fått där
ska finnas med och integreras i detta projekt. (se bilaga) Ung till Ung-konceptet ska utvecklas
till att arbeta förebyggande med ungas hälsa. Denna verksamhet ska ha fokus på
förebyggande arbete i Borås Stads högstadie- och gymnasieskolor för att förhindra ”drop
outs”. Erfarenheter av FC Ibras arbete på Bodaskolan ska integreras i verksamheten. Vår
önskan är ett samarbete med Arbetslivsförvaltningen och det Kunskapslyft som är under
uppstart, vilket innebär halvtidsstudier och halvtidsjobb.
Metod för att bedöma kostnadsminskningar, hur de ska följas upp och rapporteras
Ungdomsbryggan:
- Antal deltagare tillbaka i studier eller arbete
Ekonomi:
År 1)

2,0 heltid personal
Externa insatser (GradeUp, konsultinslag)
Förbrukningsmtrl
Hälsofrämjande aktiviteter (kost och träning)
Övriga kostnader
Totalkostnad (årlig fördelning)

à 437' =

874 000
250 000
50 000
30 000
50 000
1 254 000

Aktiviteten föreslås vara i tre år.
Vad söker vi pengar till?
I dagsläget sköter ordinarie personal allt arbete med inskolning, handledning och utslussning
av praktikanter och utvecklingsanställningar. De har också ansvar för kontakter med
myndigheter, sjukvård och skola. Lägger man till att alla ordinarie arbetsuppgifter ska hinnas
med, är det inte svårt att räkna ut att arbetsbördan blir betungande. Vi behöver förstärkning i
personalstyrkan för att säkerställa kvaliteten i detta arbete och skapa utrymme till att utveckla
denna verksamhet.
•
Vi söker pengar till två handledare på heltid. Dessa ska utveckla metodik kring
kursverksamheten och coacha dem i deras väg in i samhället. Det blir en coaching
med inriktning på deras sociala situation, på en meningsfull fritid samt på studier och
jobb.
•
Vi söker verksamhetspengar för att kunna erbjuda deltagarna en omväxlande
och utmanande period på Brygghuset.
Beskrivning av egen insats:
Brygghuset ställer upp med:
- Lokaler. Brygghuset har perfekta lokaler för en varierad verksamhet.
- Personal. Vi har i dagsläget 3 anställda som arbetar med konceptet Ung till Ung.
Övrig personal i Brygghuset står för riktade insatser.
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PROJEKTANSOKAN
sociala investeringar

Tekniska förvaltningen

Rubrik p4 projektet

Förebyggand atgärder på offentliga platser för att skapa en trygg och säker stad - 4 delprojekt
Ansökande namndlföwaltning

Tekniska nämnden ,:
Verksamhet och mhlgrupp

Cityvärdar, belysningsprojekt, reflexvästar och broddar till boende och besökande inom Boras kommun
Har projektförslaget passerat er namnd?
JA

Ar fler narnnderlförvaltningarlmyndigheterinvolverade i projektet?

H JA

NEJ

NEJ

Om JA, beskriv i sa fall vilka och hur?

Beskrivning framgar av bilagda behovsanalyser under rubriken "Samarbetspartners".

Total kostnad för projektet

Ansökningssumma

Tidsperiod för projektet

3.200.000 kronor

1.600.000 kronortar

2014-2015

Beskriv övergripande vad projektet handlar om och ska leda till

Boras ska vara en öppen och valkomnande stad dar boende och besökare kanner sig trygga. För att lyckas med
denna malsattning krävs saval rent fysiska som attitydpaverkande atgarder samt att alla goda krafter samverkar
över organisatoriska granser. Platser som ar rena, snygga och ljusa oavsett tid p& dygnet inger förtroende.
Service i fonn av ett gott vardskap förstarker kanslan av en trygg och saker stad.
Beskriv kort de kostnadsminskningar1resursför~ndringar
som projektet kommer att leda till

Förebyggande av brott sasom valdtakter, misshandel, r h , droghandel m.m.
Minska risken för trafik- och halkolyckor.
Erbjuda langtidsarbetslösamanniskor ett meningsfullt arbete med möjlighet att komma in p3 arbetsmarknaden
Sammantaget leder projektet till stora kostnadsbesparingar för samhallet.
Hur ska ansökan betraktas:
Som ett socialt investeringsprojekt?
JA

Som ett smart ekonomiprojekt?
JA

NEJ

NEJ

Projektplan bifogad

Underskrift förvaltningschef

Underskrift namndens ordförande

Datum

Datum

0766-230729
unnar Isackson

Telefonnummer

Telefonnummer

,

0
0

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

O

m

4

Ett socialt investeringsprojekt?
JA

Datum

NEJ

Y

b

Ett smart ekonomiprojekt?
NEJ

Arendenummer

R(q BORAS SIAD
DATUM
2014-03-27

BEHOVSANALYS
BENAMNING
Delprojekt
Cityvardar - gott värdskap och trygghet i centrum

INITIATIVTAGARE
Namn, fbrvaltning och enhet i

Epostadress

Telefon

Epostadress

Telefon

Tekniska nämnden

KONTAKTPERSON
Namn, förvaltning oa) enhet

Gunnar Isackson

357480

Varför behöver något göras?
Med cityvärdar förstärker Borås intrycket av ett gott värdskap då cityvärdarna ska vara goda
ambassadörer för staden och hjälpa människor tillrätta såväl i staden som vid nyttjandet av
kollektivtrafiken lokalt och regionalt. Cityvärdama ska i första hand ge service till boende och
besökande i Borås. De ska bidra till att hålia staden ren och snygg genom att vara ett komplement
till den ordinarie städningen samt rapportera behov av större städinsatser.
Utöver att ge information om tilldragelser och event i staden ska de utgöra ett vakande öga vad
som hander och sker och rapportera avvikelser. Genom sin närvaro kommer de att utgöra ett
inslag i stadsbilden som inger förtroende och trygghet.

Samarbetspartners
Projektet kommer att utföras i Borås Stads regi genom Tekniska förvaltningen i samverkan med:
Jemhusen, Västtrafik, Arbetsförmedlingen, Borås Cityförening, Arbetslivsförvaltningen,
Polismyndigheten, Borås Parkeringsbolag AB, Borås rent och snyggt, Turistbyrån.

Vad ar den förväntade nyttan?
Cityvärdama kommer genom gott värdskap att förmedla vad som händer och sker i staden, hjälpa
människor tillrätta t ex inom kollektivtrahken. Genom sin närvaro inge trygghet och hålla ett
vakande öga över vår stad.
En ren och snygg stad kräver förutom städning en förändrmg av attityder till nedskrapning.
Cityvärdarna kan bidra till ett förändrat beteende genom att tydhggöra att någon får ta hand om
skräp som slangs på marken och klistermärken som satts upp på stolpar.
Att erbjuda långtidsarbetslösa människor ett meningsfullt arbete med möjlighet att komma in på
arbetsmarknaden är ytterligare en positiv effekt av projektet.

Finns det ekonomisk potential?
Genom sin närvaro kan cityvärdama förebygga och förhindra skadegörelse.
Cityvärdama utgör en arbetsmarknadsinsats och kommer att rekryteras inom gruppen
låqpdsarbetslösa.
'Projektet kommer att innebära kostnadsbesparingar för samhället.

Kostnader
Totala kostnaden för projektet beräknas till ca 700.000 kronor/år och utgör finansiering av en
lagförman, bil och övrig utmstning.
Ansökan avser delfinansiering av totala kostnaden med 350.000 kronor år 2014 och 400.000
kronor år 20 15.
Gruppen av cityvärdar, 5 st, finansieras via arbetsrnarknadsåtgärder.

BORAS STAD
DATUM
2014-03-27

1

I

BEHOVSANALYS
BENAMNING
Delprojekt
Halkskydd/broddar - trygghet och säkerhet för
äldre över 65 år

INITIATIVTAGARE
Namn, förvaltnina och enhet

I

E-wstadress

I

Telefon

Tekniska n&nnden

KONTAKTPERSON
Namn, forvaltning oai enhet

Gunnar Isackson

E-postadress

isackson@boras.se

Telefon

357480

Varför behöver något göras?
Vintertid kan vara en besvarhg årstid för äldre människor då vinterväghållningen på framförallt
gångbanor kan vara av varierande kvalitk. Den otrygghet som upplevs kan ibland vara så stor att
den leder till isolering i hemmet. Hal.kolyckoma under vinterhalvåret innebär lidande för
människor och stora kostnader för samhället.
Genom att erbjuda halkskydd/broddar till Borås Stads medborgare över 65 år förväntas
halkolyckorna minska och möjligheterna till utomhusvistelse öka under vinterhalvåret.

Samarbetspartners
Projektet föreslås utföras inom ramen för Borås Trafiksäkerhetsråds verksamhet. I
Trafiksäkerhetsrådet finns representation från bland andra aldrerådet, polismyndigheten,
räddningstjänsten, ambulanssjukvården, trafikskolor, försäkringsbranschen, fridbgorganisationer,
Tekniska förvaltningen/nämnden.

Vad är den förväntade nyttan?
Genom att fler använder halkskydd/broddar kan halkolyckor förebyggas och minska i antal till
gagn för äldre människor och samhället genom mindre lidande och inbesparade kostnader för
sjukvården.

Finns det ekonomisk potential?
Varje trafikolycka innebär stora kostnader för samhället. Att minska antalet halkolyckor genom
att använda halkskydd/broddar kan på sikt innebära stora inbesparingar vad avser samhälleliga
kostnader.

Kostnader
Kalkylen utgår ifrån att ca halften av i n v h e över 65 år kommer att utnyttja erbjudandet att
erhålla halkskydd/broddar utan kostnad. Kostnaden bedöms totalt till 1.000.000 kronor fördelat
,på två år: 400.000 kronor år 2014 och 600.00 kronor år 2015.

Tidsplan
Projektet pågår undef 2014 - 2015.

I

BORAS STAD

BEHOVSANALYS

DATUM

BENAMNING

2014-03-27

Delprojekt
Reflewästar- ett satt att tydliggöra synbarhetens
betydelse för trafiksäkerheten

INITIATIVTAGARE
Namn, fQ~altningoch enhet

E-postadress

Telefon

Tekniska nämnden
I

)

KONTAKTPERSON
Namn, förvaltnina och enhet

Gunnar 1saCkson

I

E-wstadress

Gunnarisxkson@boras.se

I

Telefon

1 357480

I

Varför behöver något göras?
Ailtför många olyckor/incidenter sker under den mörka årstiden i trafiken på grund av att
människor tror att de syns bara för att de ser. Mörka kläder en mörk höstkväll ar ingen bra
kombination då man vistas i trahkmiljöer. Reflexer gör att fordonsförarna i ett tidigt skede
upptäcker oskyddade trafikanter som är på vag att korsa en gata och kan anpassa hastigheten så
att risken för en olycka minimeras. Ett satt att få ut detta budskap är att dela ut gratis reflexvästar
till en grupp av människor som kan förmedla budskapet vidare. Vi föreslår att skolungdomar som
går i femte klass inom Borås Stad får gratis reflexvästar dels för att skydda sig själva i trahken dels
för att vara bärare av ett viktigt budskap - använd reflex.

Samarbetspartners
Projektet föreslås utföras inom ramen för Borås Trafiksakerhetsråds verksamhet. I
trafiksäkerhetsrådet hnns representation från bland andra äldrerådet, polismyndigheten,
räddningstjänsten, ambulanssjukvården, trahkskolor, försäkringsbranschen, frivilligorganisationer,
Tekniska förvaltningen/narnnden.

Vad är den förväntade nyttan?
Nyttan med åtgärden är att många reflexvästar kommer att synas i trafiken. Det ger en
tankeställare till såväl fordonsförare som övriga trafikanter vilken skillnad synbarhet gör under
den mörka årstiden i trafikmiljöer. I ll-årsåldem har man stor potential till inlärning och att
förmedla budskapet till andra. Gruppen kan bli goda ambassadörer för att höja trafiksäkerheten.

Finns det ekonomisk potential?
Varje trafikolycka innebär stora kostnader för samhället. Det förebyggande arbetet i syfte att
minska antalet trafikolyckor är en viktig del av trafiksakerhetsarbetet. Att få fler att reflektera över
användandet av reflexer kan på sikt innebära stora inbesparingar vad avser samhälleliga kostnader.

, Kostnader
ICalkylen utgår ifi-ån att alla som går i femte klass inom Borås kommun ska få en reflexvast.
Icostnaden bedöms till ca 100.000 kronor/år

Tidsplan
Projektet genomförs under 2014 - 2015.

BORAS STAD
DATUM

1 2014-03-27

BEHOVSANALYS
BENAMNING

1

I Delprojekt

I ~ r ~ ~ ~ h e t s å t g äirparker
der

INITIATIVTAGARE
Namn, fbrvaltning och enhet j

Epostadress

Telefon

Epostadress

Telefon

Tekniska nämnden

KONTAKTPERSON
Namn, förvaltning och enhet

Gunnar Isackson

357480

Varför behöver något göras?
Under den mörka delen av dygnet upplever många en otrygghet i våra parker. Få människor i
rörelse kombinerat med insynsskyddade miljöer innebar risker för överfall och annan brottslig
verksamhet. Speciellt är våra parker otrygga och ibland farliga platser att vistats i när mörkret
faller.
Genom att förstärka belysningen, justera och öppna upp gångstråken i parkerna skapas tryggare
miljöer och brottslig verksamhet förebyggas.
Paxkerna som åtgirdas i projektet är Stadsparken och Sinnenas park. Omfattningen av åtgärderna
harngår i bilaga.

Samarbetspartners
Stadsdel Vaster: Falt och ungdom-IFO, Insats, polismyndigheten, deltagare i trygghetsvandringar
Skrivelse från Stödcentmm för unga enhgt bilaga.

Vad är den förväntade nyttan?
Förebyggande av brott och annan kiiminell verksamhet som: våldtäkter, misshandel, rån,
droghandel m.m. Tryggheten i parkerna kommer att öka vilket innebär att fler kommer att kunna
utnyttja dessa vilket ger en positiv spiral som förstärker tryggheten och säkerheten i på dessa
platser. Ytterligare en effekt blir att skönhetsvärdet i parkerna förhöjs.

Finns det ekonomisk potential?
Projektet leder till stora kostnadsbesparingar för samhället.

Kostnader
Totala kostnaden för projektet beräknas till 1.250.000 kronor fördelat på 750.000 kronor år 2014
och 500.000 kronor år 2015.

Tidsplan
Projektet genomförs under 2014 - 2015.
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SKRTVELSE GÄLLANDE RHODODENDRONBUSKARNA I STADSPARKEN
Under flera års tid har vi på Stödcentrum för unga, vid upprepade tillfallen, tagit del av
berättelser om allvarliga brott som har skett i Rhododendronbuskarna i Stadsparken.
Berättelser har kommit både från de som utsatts för brotten, de som begått brotten och de vars
kompisar varit utsatta. Det har handlat om våldtäkter, rån och utpressning. Brotten har inte
bara skett kvällsti'd utan vid flera tillfallen mitt på dagen. Alla brott har inte blivit
polisanmälda.
Ungdomar har också berättat for oss att de har valt den dolda miljön som rhododeildronbuskarna utgör for toalettbesök, sexuellt umgänge, smygrökning och som flyktväg efter att de
har begått brott. Våra kollegor på Cedern, missbruksenhet för ungahnga vuxna, uppger att
deras besökare berättat att narkotika gravs ner inne bland busltarna. Vi anar aven att det finns
ett stort mörkertal när det gäller brott som sker i den dolda miljö som finns i buskagen. Vi ser
det som ett stort på problem att det i Boras stads offentliga miljö finns platser som på detta
sätt inbjuder till brott som får mycket stora konsekvenser for unga personers liv.
Boverket har 2010 haft uppdrag från regeringen "att stärka tryggheten i stads- tätortsmiljöer
ur ett jämställdhetsperspektiv". Arbetet har bland annat resulterat i skriften "Plats för
trygghet". I den framgår att trygghet i stadens grönska uppfattas olika beroende på kön, ålder,
årstider mm. Parker i stadsmiljöer fyller flera funktioner samtidigt. Exempelvis som viktiga
mötesplatser, utövande av aktiviteter av olika slag mm. Det råder dock stor skillnad i hur den
fysiska strukturen och karaktären för växtligheten påverkar otrygghet och trygghetskänslor
hos kvinnor och män. Vid ett försök med olika datamanipulerade bilder har man undersökt
hur människor reaktioner förändrades när en plats försågs med olika typer av växtlighet.
Genom dessa försök har det visat sig att ju mer omslutet av tät växtlighet en plats är desto
mindre trygg upplevs den. (Boverltet. 20 10. Plats för trygghet-inspirationför
stadsutveckling).
Med anledning av ovanstående ser vi rhododendronbuskarna i Stadsparken som ett stort
problem. Vi anser att det är nödvändigt att se över miljön i parken s&att den kan bli en trygg
miljö for alla att vistas i.
Referensgruppen för Stödcentrum för unga, där representanter för rättsväsendet ingår, ställer
sig bakom innehållet i skrivelsen.

Johan Magnusson
Enhetschef
Stödcentrum för unga
Tel: 033-353425

Monika Linnros
l :e kurator
Stödcentrum för ung
Tel: 033-353499
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Monteringsanvisning
Bern armaturerna ska monteras i specialtillverkade L- profiler med galler som konstrueras i samarbete
med Ingemar Carlsson, Boras Elnat. L-profilen ska monteras ca 10 cm ovan mark for att undvika att
löv och snö lagger sig över.
Ecospot armaturerna ska monteras i vandalsäkra rör för att komma upp en bit frAn marken och skyddas
fran skadegörelse.

'N&armaturerna ska monteras och riktas in ska ansvariga belysningsplanerare vara med.

