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Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 24 november 2014 kl 09.30.
Ulf Olsson
Göran Björklund

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

Kc

1

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

Kc

2

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2015.
(2014/KS0731 006-1)

(Bil)

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2015.
(2014/KS0732 006-1)

(Bil)

Regler för kommunalt partistöd.
(2014/KS0643 104-1)

(Bil)

Kc
Kc
PF

3
4
1

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för vakansprövning: återbesättning av
vakant tjänst dock ej avdelningschef,
verksamhetsansvarig eller förvaltningschef.
(Den 3 september-4 november 2014 ärendenummer 228, 338,
350, 352-380, 382-425, 427-429, 431-432, 434-436 och
438/2014)
(2014/KS0002 023-1)

b)

Delegation angående dispens för tillsättande av tjänst
med lägre sysselsättningsgrad än heltid.
(Den 26-27 maj 2014 ärendenummer 6-30/2014)
(2014/KS0042 023-1)

c)

Delegation för förhandlingsärenden/allmänt – förhandl
och därav föranl överenskommelse, vilka ej delegerats
till annan (inkl uppl av anställningsavtal); föra kommunens talan i arbetsrättsliga mål i domstol eller i annat
sammanhang beslut om stridsåtgärder.
(Den 1 juni 2014 ärendenummer 50/2013)
(2013/KS0007 021-1)

d)

Delegation för förhandlingsärenden/allmänt – förhandl
och därav föranl överenskommelse, vilka ej delegerats
till annan (inkl uppl av anställningsavtal); föra kom-
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munens talan i arbetsrättsliga mål i domstol eller i annat
sammanhang beslut om stridsåtgärder.
(Den 6 maj-16 september 2014 ärendenummer 12, 23-24, 28,
38, 50, 58, 61och 70/2014)
(2014/KS0007 021-1)
e)

Delegation för förhandlingsärenden /lönebestämmelser
– förhandling som leder till kollektivavtal respektive
beslut om riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i
förhandlingsärenden som delegerats till tjänsteman.
(Den 2 juni-19 augusti 2014 ärendenummer 3, 4 och 47/2014)
(2014/KS0012 021-1)

f)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser
– centrala träffade kollektivavtal.
(Den 3 juni – 30september ärendenummer 48-49, 57, 60, 68
och 74/ 2014)
(2014/KS0013 021-1)

g)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser
– för förhandling som leder till kollektivavtal inom
förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutredningar
(i nära samråd med berörda förvaltningar) avser löneinplacering, BSK-inplacering, anställningsvillkor och ersättning.
(Den 11 april-19 juni 2014 ärendenummer 46, 54 och
66/2014)
(2014/KS0016 021-1)

h)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser
– löneinplaceringsbeslut (ingångslöner).
(Den 25 juni-15 oktober 2014 ärendenummer 2164–3362)
(2014/KS0017 024-1)

i)

Delegation för förhandlingsärenden och överenskommelse om för mycket utbetald preliminär lön samt
felaktigt utbetald lön.
(Den 26 juni 2014 ärendenummer 58/2014)
(2014/KS0020 024-1)

j)

Delegation för förhandlingsärenden/pensionsfrågor.
(Den 7 augusti 2014 ärendenummer 0141–195/2014)
(2014/KS0023 024-1)

(Förslag: a-j till handlingarna)
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PF

2

Tillsättning av tjänst som förvaltningschef till Stadsdelsförvaltningen Öster.
(2014/KS0201 023-1)
(Bil)

PF

3

Svar på motion av Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson (M);
Livräddning via SMS.
(2014/KS0328 773-1
(Bil)

PF

4

Borås Stads Personalpolitiska program.
(2014/KS0600 020-1)

(Bil)

PF

5

Svar på motion av Sara Degerman-Carlsson (KD); Borås Stad
– en arbetsgivare som tar ansvar.
(2011/KS0709 020-1)
(Bil)

KU

1

Anmälningsärende:
a)

Utvärdering av ”Avtal som reglerar hälso- och
sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland”.
(2014/KS0709 106-3)

(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
KU

KU

KU
KU

M

2

3

4
5

1

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt
SoL och LSS den 30 september 2014.
(2014/KS0263 739-3)

(Bil)

Uppmärksamma FN:s internationella dag för avskaffande av
våld mot kvinnor.
(2012/KS0713 700-3)

(Bil)

Program för integrerat samhälle.
(2014/KS0414 139-3)

(Bil)

Överklagande av Skolinspektionens beslut om föreläggande
vid vite efter tillsyn av förskolor och annan pedagogisk
verksamhet i Borås kommun.
2012/KS0652 600-3)

(Bil)

Köpeavtal och exploateringsavtal för detaljplan för Hestra 3.
(2008/KS0173 251-2)

(Bil)
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M

M

E

2

3

1

Försäljning av fastigheten Bosnäs 3:106, Funningevägen 101
i Bosnäs.
(2014/KS0596 256-2)

(Bil)

Försäljning av fastigheten Bosnäs 3:107, Bönåsvägen 2 i
Bosnäs.
(2014/KS0725 253-2)

(Bil)

Anmälningsärende:
a)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2014-10-31.
(2014/KS0008 049-1)

(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
E

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Likviditetsfrågor – upptagande av lån.
(17 oktober 2014, Ärende 17)
För finansiering av internbankens utlåning till de kommunala
bolagen nyupplånar Borås Stad 300 miljoner kronor den 24
oktober 2014, enligt delegationsbeslut den 17 oktober 2014.
(2014/KS0044 045-1)

(Förslag: a till handlingarna)
E

E

3

4

Borås Stads budget för 2015.
(Publiceras på webben efter KS-presskonferens)
(2014/KS0069 041-1)

(Bil)

Anmälningsärenden som behandlas i förslag till budget 2015
a)

Lokalresursplan 2015 – 2017.
(2014/KS0511 282-1)

b)

Begäran att få etablera förskolor i Sandared,
Sjömarken och på Bergsäter.
(2014/KS622 290-3)

c)

Äskande om investeringsmedel och uppstartskostnader i samband med flytt till
Vulcanus.
(2014/KS0514 049-3)

(Bil)
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d)

Fastigheten Vulkanus 16, Bryggaregatan –
förhyrning av lokaler till Sociala omsorgsförvaltningen.
(2014/KS0404 049-3)

(Förslag a - d till handlingarna)
E
E

E

E

E

5
6

7

8

9

Projekteringsuppdrag för en förskola vid Ramnåsgatan.
(2014/KS0409 290-2)

(Bil)

Internpris 2015 för särskilda boenden inom äldreomsorgen,
kommungemensamma korttidsplatser och dagverksamhet för
personer med demenssjukdomar.
(2014/KS0695 706-3)

(Bil)

Bemyndigande att slutjustera texten till Kommunstyrelsens
budgetförslag och genomföra smärre korrigeringar i siffermaterialet.
(2014/KS0069 041-1)

(Bil)

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Året om på
Almenäs.
(2014/KS0292 299-2)

(Bil)

Svar på motion av Patric Cerny (FP); Broddar till ålderspensionärer! För ökad trygghet under vinterhalvåret.
(2014/KS0108 738-3)

(Bil)

E

10

Ansvarsfrihet för Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i
Borås för år 2013.
(2014/KS0621 280-1)
(Bil)

SP

1

Beslut om ansökan om medel för lokal utveckling 2014, ärende
nr 33, 34, 41 och 48.
(2014/KS0117 106-1)
(Bil)

SP

2

Yttrande över lokaliserings- och lämplighetsprövningar utanför
detaljplanelagt område för fastigheten Bertilshult 1:6.
(2014/KS0066 216-2)
(Bil)

SP

3

Yttrande över lokaliserings- och lämplighetsprövningar utanför
detaljplanelagt område för fastigheten Hällered 1:42.
(2014/KS0066 216-2)
(Bil)
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SP

4

Yttrande över ansökan om ny markförlagd kraftledning mellan
Station OT52 och Stolpe 18 (Pickesjön), Skarvplats Viared och
Stolpe 18 samt mellan Viared mottagningsstation och Viaredsmotet.
(2014/KS0258 372-2)
(Bil)

SP

5

Yttrande över ansökan om ny markförlagd kraftledning mellan
transformatorstationen vid Sobacken och planerad transformatorstation vid Vinrankan 1.
(2014/KS0107 372-2)
(Bil)

SP

6

Svar på remiss av förslag till Boverkets allmänna råd
(2015:xx) om friyta för fritidshem, förskolor, skolor eller
liknande verksamhet med tillhörandekonsekvensutredning m.m.
(2014/KS0740 219-2)

SP

7

(Bil)

Borås Stads svar på medfinansiering av E20
(2014/KS0244 311-1)
(Bil)

Kc1
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande t o m maj
månad 2014 avgivna motioner
För information redovisas också därefter inkomna ej besvarade motioner.
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Dnr 2014/KS0076 101

Sekretariatet
Göran Björklund

Kommunfullmäktige

Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m maj månad 2014 avgivna motioner
För information redovisas också därefter inkomna ej besvarade motioner.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Redovisningen läggs till handlingarna.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Göran Björklund
Kommunsekreterare

1

Redovisning frå
ån Kommu
unstyrelse
en av inneliggande
tomm
maj månad
d 2014 avg
givna mottioner
Inkom
Diarienum
mmer

Mo
otion

Behandling

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

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

Under bered
dning.

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

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

Under bered
dning.

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

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

Klart för god
dkännande.

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

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

Under bered
dning.

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

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

Under bered
dning.

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

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

Under bered
dning.

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

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

Under bered
dning.

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

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

Under bered
dning.

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

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

Under bered
dning.

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

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

Under bered
dning.

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

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

Under bered
dning.

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

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

Klart för god
dkännande.

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

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

Under bered
dning.

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

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

Under bered
dning.
Kostnadsbe
eräkning
behöver kom
mpletteras.

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

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

Under bered
dning.

2

Redovisning frå
ån Kommu
unstyrelse
en av inneliggande
tomm
maj månad
d 2014 avg
givna mottioner
Inkom
Diarienum
mmer

Mo
otion

Behandling

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

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

Under bered
dning. Inkom
mmit
fyra remissv
var.

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

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

Klart för god
dkännande.

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

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

Klart för god
dkännande.

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

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

Under bered
dning.

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

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

Under bered
dning.

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

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

Klart för god
dkännande.

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

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

Klart för god
dkännande.

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

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

Klart för god
dkännande.

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

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

Under bered
dning.

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

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

Under bered
dning.

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

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

Under bered
dning.

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

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

Under bered
dning.

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

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

Under bered
dning.

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

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

Under bered
dning.

KF 2011-08-18 § 94
2011/KS
S0584
SP

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

Under bered
dning.

3

Redovisning frå
ån Kommu
unstyrelse
en av inneliggande
tomm
maj månad
d 2014 avg
givna mottioner
Inkom
Diarienum
mmer

Mo
otion

Behandling

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

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

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

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

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

Tekniska nä
ämnden har
lämnat svarr på remiss.
Under bered
dning.

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

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

Under bered
dning.

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

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

Under bered
dning.

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

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

Under bered
dning.

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

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

Under bered
dning.

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

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

Under bered
dning.

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

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

Under bered
dning.

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

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

Under bered
dning.

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

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

Under bered
dning.

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

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

Under bered
dning.

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

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

Under bered
dning.

KF 2012
2-03-15 § 38
2012/KS
S0272 821
E

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

Klart för god
dkännande.

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

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

Under bered
dning.

4

Redovisning frå
ån Kommu
unstyrelse
en av inneliggande
tomm
maj månad
d 2014 avg
givna mottioner
Inkom
Diarienum
mmer

Mo
otion

Behandling

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

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

Klart för god
dkännande.

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

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

Under bered
dning.

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

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

Klar för god
dkännande.

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

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

Under bered
dning.

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

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

Under bered
dning.

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

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

Under bered
dning.

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

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

Klar för god
dkännande.

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

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

Remiss bes
svarad av
Stadsdelsnä
ämnderna.
Under bered
dning.

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

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

Under bered
dning.

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

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

Klart för god
dkännande.

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

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

Under bered
dning.

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

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

Klart för god
dkännande.

KF 2012
2-09-20 § 118
8
2012/KS
S0555 216
SP

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

Under bered
dning.

5

Redovisning frå
ån Kommu
unstyrelse
en av inneliggande
tomm
maj månad
d 2014 avg
givna mottioner
Inkom
Diarienum
mmer

Mo
otion

Behandling

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

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

Under bered
dning.
Remiss bes
svarad av
Stadsdelsnä
ämnderna.

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

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

Under bered
dning.
Remiss bes
svarad av
Stadsdelsnä
ämnderna

2012-12-20 § 146
2012/KS
S0771 001
KC

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

Under bered
dning.

2012-12-20 § 146
2012/KS
S0772 827
E

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

Under bered
dning.
Remiss bes
svarad av
stadsdelsnä
ämnderna occh
Ungdomsrå
ådet.

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

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

Klart för god
dkännande.

2013-02-21 § 16
2013/KS
S0189 107
E

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

Under bered
dning.

2013-03-21 § 27
2013/KS
S0281 106
KC

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

Under bered
dning.

2013-03-21 § 27
2013/KS
S0283 866
E

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

Under bered
dning.

2013-04-25 § 40
2013/KS
S0354 770
KU

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

Under bered
dning.

2013-04-25 § 40
2013/KS
S0356 023
PF

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

Under bered
dning.

2013-04-25 § 40
2013/KS
S/357 730
KU

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

Klart för god
dkännande.

2013-04-25 § 40
2013/KS
S0358 514
SP

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

Under bered
dning.

2013-04-25 § 40
2013/KS
S0360 429
SP

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

Klar för god
dkännande.

6

Redovisning frå
ån Kommu
unstyrelse
en av inneliggande
tomm
maj månad
d 2014 avg
givna mottioner
Inkom
Diarienum
mmer

Mo
otion

Behandling

2013-05-23 § 55
2013/KS
S0412 739
KU

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

Under bered
dning.

2013-05-23 § 55
2013/KS
S0415 100
KU

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

Under bered
dning.

2013-06-19 § 69
2013/KS
S0433 050
E

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

Klart för god
dkännande.

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

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

Under bered
dning.

2013-06-19 § 69
2013/KS
S0472 001
PF

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

Under bered
dning.

2013-06-19 § 69
2013/KS
S0475 732
KU

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

Under bered
dning.

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

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

Under bered
dning.

2013-08-22 § 92
2013/KS
S0540 739
KU

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

Under bered
dning.

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

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

Under bered
dning.

2013-08-22 § 92
2013/KS
S0543 514
SP

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

Under bered
dning.

2013-06-22 § 92
2013/KS
S0542 514
SP

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

Under bered
dning.

2013-08-22 § 92
2013/KS
S0544 110
Val

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

Under bered
dning.

2013-08-22 § 92
2013/KS
S0546 269
SP

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

Under bered
dning.

2013-09-19 § 111
2013/KS
S0607 700
KU

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

Under bered
dning.

2013-09-19 § 111
2013/KS
S0609 110
J

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

Under bered
dning.
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Redovisning frå
ån Kommu
unstyrelse
en av inneliggande
tomm
maj månad
d 2014 avg
givna mottioner
Inkom
Diarienum
mmer

Mo
otion

Behandling

2013-10-24 § 124
2013/KS
S0629
N

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

Klar för god
dkännande.

2013-10-24 § 124
2013/KS
S0661 700
KU

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

Under bered
dning.

2013-10-24 § 124
2013/KS
S0663 730
KU

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

Under bered
dning.

2013-10-24 § 124
2013/KS
S0664 311
SP

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

Under bered
dning.

2013-10-24 § 124
2013/KS
S0666 820
E

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

Under bered
dning.

2013-10-24 § 124
2013/KS
S0668
E

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

Under bered
dning.

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

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

Under bered
dning.

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

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

Under bered
dning.

2013-12-19 § 150
2013/KS
S0792 311
SP

Mo
otion av Morrgan Hjalmarrsson (FP);
Sö
ödra torget – förtjänar me
er än bussar

Under bered
dning.

2013-12-19 § 150
2013/KS
S0793 220
SP

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

Under bered
dning.

2014-01-16 § 2
2014/KS
S108 738
E

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

Klart för god
dkännande.

2014-01-16 § 2
2014/KS
S108 027
PF

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

Under bered
dning.

2014-02-20 § 17
2014/KS
S0164 299
E

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

Under bered
dning.

2014-02-120 § 17
2014/KS
S0193 291
E

Mo
otion av Kersstin Hermans
sson (C) och
h Cecilia
An
ndersson (C)); Ny idrottsh
hall på Myrås
sskolan!

Under bered
dning.
Remiss bes
svarad av
Lokalförsörjjningsnämnd
den,
Stadsdelsnä
ämnd Öster och
Fritids- och
folkhälsonämnden.
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Redovisning frå
ån Kommu
unstyrelse
en av inneliggande
tomm
maj månad
d 2014 avg
givna mottioner
Inkom
Diarienum
mmer

Mo
otion

Behandling

2014-03-20 § 30
2014/KS
S0266 208
PF

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

Under bered
dning.

2014-03-20 § 30
2014/KS
S0291 828
E

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

Under bered
dning.

2014-03-20 § 30
2014KS0
0292 299
E

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

Remiss bes
svarad av
Lokalförsörjjningsnämnd
den
och Fritids- och
folkhälsonämnden.
Under bered
dning.

2014-03-20 § 30
2014/KS
S0293 291
E

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

Remiss bes
svarad av
Lokalförsörjjningsnämnd
den
och Utbildningsnämnden.

2014-04-24 § 41
2014/KS
S0313 730
KU

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

Under bered
dning.

2014-04-24 § 41
2014/KS
S0320 310
SP

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

Under bered
dning.

2014-04-24 § 41
2014/KS
S0322 403
SP

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

Under bered
dning.

2014-04-24 § 41
2014/KS
S0324 860
KU

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

Klart för Kommunstyrelssen.

2014-04-24 § 41
2014/KS
S0328 773
PF

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

Klart för god
dkännande.

2014-04-24 § 41
2014/KS
S0329 701
KU

Mo
otion av Matt
ttias Karlsson
n (M), Anna-Carin
Ma
artinsson (M
M) och Annettte Carlsson; Livsviktig
ga projekt mo
ot ungdomars psykiska ohälsa

Under bered
dning.

2014-04-24 § 41
2014/KS
S0340 023
PF

Mo
otion av Patrric Cerny (FP
P); Karriärtjän
nster i
förrskolan!

Under bered
dning.

2014-04-24 § 41
2014/KS
S0346 027
PF

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

Under bered
dning.

2014-04-24 § 41
2014/KS
S0348 105
I

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

Under bered
dning.

2014-04-24 § 41
2014/KS
S0364 514
SP

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

Under bered
dning.

9

Redovisning frå
ån Kommu
unstyrelse
en av inneliggande
tomm
maj månad
d 2014 avg
givna mottioner
Inkom
Diarienum
mmer

Mo
otion

Behandling

2014-05-21 § 58
2014/KS
S0381 612
E

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

Under bered
dning.

2014-05-21 § 58
2014/KS
S0382 049
E

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

Under bered
dning.

2014-05-21 § 58
2014/KS
S0389 141
N

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

Under bered
dning.

2014-05-21 § 58
2014/KS
S0392 059
E

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

Under bered
dning.

2014-05-21 § 58
Dnr 2014
4/KS0429 73
33
PF

Mo
otion av Ida Legnemark (V);
(
Förbättra
a villkoren
i Daglig
D
verksa
amhet.

Under bered
dning.

2014-05-21 § 58
Dnr 2014
4/KS0441 02
27
PF

Mo
otion av Ida Legnemark (V)
( och Anita
a Spjuth
(V
V); Hbtq-certiffiera Borås

Under bered
dning.

2014-05-21 § 58
Dnr 2014
4/KS0455 60
02
KU

Mo
otion av Falcco Güldenpfe
ennig (KD); Fler
F specia
allärare på skkolorna i Borrås.

Under bered
dning.
På remiss.

2014-05-21 § 58
Dnr 2014
4/KS0456 62
24
KU

Mo
otion av Falcco Güldenpfe
ennig (KD); Inför elevhä
älsogaranti i B
Borås.

Under bered
dning.
På remiss.

2014-05-21 § 58
Dnr 2014
4/KS0457 02
23
PF

Mo
otion av Patrric Cerny (FP
P); Karriärtjän
nster
ino
om socialtjän
nsten!

Under bered
dning.

2014-05-21 § 58
Dnr 2014
4/KS0461 29
91
E

Mo
otion av Maliin Wickberg (M), Annaca
arin
Ma
artinsson (M
M) och Annettte Carlson (M
M); Krafttag
g kring lokale
erna på Engelbrektskolan.

Under bered
dning.

10

Redovisning frå
ån Kommu
unstyrelse
en av inneliggande under
u
perioden 2014-0
06-01--2014
4-10-31 av
vgivna mo
otioner
Inkom
Diarienu
ummer

Mo
otion

2014-06-18 § 73
Dnr 2014
4/KS0499 10
07
E

Mo
otion av Joa kim Malmberg (FP) och Alexander
A
An
ndersson (C)); Ny återvinn
ningscentral i Sandared!

2014-06-18 § 73
Dnr 2014
4/KS0518 21
12
SP

Mo
otion av Morrgan Hjalmarrsson )FP); Förtäta
F
Bo
orås stadskä
ärna!

2014-06-18 § 73
Dnr 2014
4/KS0523 82
24
E

Mo
otion av Sve
en-Erik Håkansson (C) oc
ch Alexan
nder Anderssson (C); Bygg
g ett aktivitettsområde
på
å Gångheste rs stationsom
mråde.

2014-06-18 § 73
Dnr 2014
4/KS0524 00
01
PF

Mo
otion av Ann
nette Carlson
n (M); Avskafffa stadsde
elsnämndern
na.

2014-06-18 § 73
Dnr 2014
4/KS0526 21
19
SP

Mo
otion av Eike
e Jünke (M); Avfallshante
eringen
sk
ka vara en de
el av samhällsplaneringen!

2014-06-18 § 73
Dnr 2014
4/KS527 005
5
PF

Mo
otion av Ann
ne-Marie Eks
ström (FP) oc
ch Morgan
Hjalmarsson (F
FP); Fritt tråd
dlöst nätverk
k i centrum!

2014-06-18 § 73
Dnr 2014
4/KS0528 31
17
E

Mo
otion av Mon
nica Hermansson-Friedm
man (M);
So
olbelys mera
a.

2014-06-18 § 73
Dnr 2014
4/KS0529 31
12
SP

Mo
otion av Ann
nette Carlson
n (M) och Mo
onica
He
ermansson-F
Friedman (M); Strandpromenad
me
ellan Askland
da och Skalle badplats.

2014-08-14 § 94
Dnr 2014
4/KS0534 61
18
E

Mo
otion av Per Carlsson (S) och Sofia Bohlin
B
(S);
AP
PL-platser.

2014-08-14 § 94
Dnr 2014
4/KS0545 31
17
E

Mo
otion av Alexxis Mouschopanis (M) oc
ch Cecilia
An
ndersson (C)); Lys upp ba
anvallen!

2014-08-14 § 94
Dnr 2014
4/KS0578 23
31
SP

Mo
otion av Ida Legenmark (V); Bygg fra
amtidens
Bo
orås!

2014-08-14 § 94
Dnr 2014
4/KS0580 31
19
E

Mo
otion av Marrianne Fridén
n (M); Männis
skor möts
i Borås.
B

2014-08-14 § 94
Dnr 2014
4/KS0584 31
19
E

Mo
otion av Ann
na Christense
en (M); Fler pappersp
ko
orgar för en rrenare och va
ackrare stad.

2014-08-14 § 94
Dnr 2014
4/KS0587 70
00
PF

Mo
otion av Ann
ne-Marie Eks
ström (FP); Förebygg
F
he
edersrelatera
at våld och fö
örtryck!

2014-08-14 § 94
Dnr 2014
4/KS0592 73
39
KU

Mo
otion av Ben
ngt Wahlgren
n (FP) och Pa
atrik
Ce
erny; Stöd til l unga och dementa
d
i sam
mhället
oc
ch deras anh
höriga.

Behandling
g

11

Redovisning frå
ån Kommu
unstyrelse
en av inneliggande under
u
perioden 2014-0
06-01--2014
4-10-31 av
vgivna mo
otioner
Inkom
Diarienu
ummer

Mo
otion

2014-08-14 § 94
Dnr 2014
4/KS0597 04
40
E

Mo
otion av Tom
mas Wingren (MP); Frigör Borås
Sttad från tillgå
ångar i fossilb
bränslebrans
schen.

2014-08-14 § 94
Dnr 2014
4/KS0598 78
80
KU

Mo
otion av Tom
mas Wingren (MP); Inför tandt
bo
orstning på fö
örskola och fritids.
f

2014-08-14 § 94
Dnr 2014
4/KS0599 10
07
E

Mo
otion av Tom
mas Wingren (MP); Mikro
oelproduktio
on avlastar e lnätet.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014
4/KS0632 80
09
E

Mo
otion av Ida Legnemark (V); Inför lagliga graffitiiväggar.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014
4/KS0644 21
14
SP

Mo
otion av Morrgan Hjalmarrsson (FP); Ny
N detaljpla
an för del avv Nordskogen
n (Torpa Sjöb
bo 2:2
m fl).

2014-09-25 § 117
Dnr 2014
4/KS0649 00
03
J

Mo
otion av Len nart Andreas
sson; Förbud
d mot en
ob
befintlig komm
munal förete
eelse.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014
4/KS0653 75
59
E

Mo
otion av Sara
a Degerman Carlsson (K
KD); Mer
me
edmänskligh
het i Borås!

2014-09-25 § 117
Dnr 2014
4/KS0654 73
39
KU

Mo
otion av Len nart Andreas
sson (V); Tillgänglighe
et för persone
er med perm
mobil.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014
4/KS657 312
2
SP

Mo
otion av Morrgan Hjalmarrsson (FP); Bygg
B
gå
ångbana Ryd
dboholm – Bo
orås!

2014-09-25 § 117
Dnr 2014
4/KS0661 00
01
PF

Mo
otion av Kersstin Koivisto (Vägv); Inrätta en
sk
kolnämnd förr grundskolan
n.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014
4/KS0662 61
12
E

Mo
otion av Kersstin Koivisto (Vägv); Utre
eda möjlig
gheten att inrrätta en ”prov
va på” verksa
amhet för
tonåringar likn ande idrottss
skola som re
edan finns
för barn.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014
4/KS0663 73
39
KU

Mo
otion av Kersstin Koivisto (Vägv); Utre
ed möjlighe
eten att inrättta ”äldrekollo
o”.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014
4/KS0664 75
59
KU

Mo
otion av Kersstin Koivisto (Vägv); Möjlligheten
attt inrätta inforrmations- och utbildnings
skvällar för
he
emlösa på hä
ärbärget Kas
stanjen.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014
4/KS0671 40
06
E

Mo
otion av Matttias Karlsson
n (M) och An
nnette
Ca
arlson (M); T
Tuffa tag mott regeltrotset vid Borås
sjö
öar.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014
4/KS0672 70
00
E

Mo
otion av Matttias Karlsson
n (M) och An
nnette
Ca
arlson (M); S
Schysta relationer – ett rik
ktigt framgå
ångsrikt proje
ekt.

Behandling
g

12

Redovisning frå
ån Kommu
unstyrelse
en av inneliggande under
u
perioden 2014-0
06-01--2014
4-10-31 av
vgivna mo
otioner
Inkom
Diarienu
ummer

Mo
otion

2014-09-25 § 117
Dnr 2014
4/KS0673 53
31
SP

Mo
otion av Mon
nica Hermansson-Friedm
man (M)
oc
ch Annette C
Carlson (M); Låt
L fler använ
nda skolbu
ussarna.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014
4/KS0674 82
21
E

Mo
otion av Matttias Karlsson
n (M) och An
nnette
Ca
arlson (M); In
nvestera i en
n näridrottsplats vid
Sttorsjön.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014
4/KS0675 51
12
SP

Mo
otion av Matttias Karlsson
n (M) och An
nnette
Ca
arlson (M); F
För en ökad trafiksäkerhe
t
et i Viskafors och Rydbo
oholm.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014
4/KS0676 60
09
KU

Mo
otion av Matttias Karlsson
n (M), Annac
carin
Ma
artinsson (M
M) och Annettte Carlson (M
M); Arbeta
för en narkotikkafri skola i Borås.
B

2014-09-25 § 117
Dnr 2014
4/KS0677 73
39
KU

Mo
otion av Len nart Andreas
sson (V); Handikappa
anpassade to
oaletter vid Pickesjön
P
och
h Vänga
Mo
osse.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014
4/KS0678 37
70
E

Mo
otion av Kersstin Hermans
sson (C); So
olceller
so
om tak på pa rkeringsplats
ser!

Behandling
g

Kc2

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2015
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsens sammanträdesdagar skall hållas följande dagar 2015:
12 och 26 januari, 9 och 23 februari, 9 och 23 mars, 13 april (årsredovisning) och 27 april, 11 och 25 maj, 8
och 22 juni, 17 och 31 augusti, 7 och 21 september, 12,13 och 26 oktober (budget), 2, 16 och 30 november
samt 14 december.

2014-11-17
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0731 006
Handläggare: Göran Björklund, tfn 35 83 00
Datum/avdelningschef: 2014-11-06/GB

Programområde: 1

Kommunffullmäktige
es och Kom
mmunstyrellsens samm
manträdesdagar 20155
Komm
munstyrelsen

Kommunfullmäktige

Sista inlämningsdag för
ärenden till
Stadskanslie
et

Public
cering
på webben

14/11

5/12-14

15/12-14

12/2

30/12
2

12/1

23/12

16/1

26/1

9/1

30/1

9/2

23/1

2
13/12

23/2

13/2

27/2

9/3

20/2

13/3

23/3

19/3

1/4

13/4 7)

27/3

17/4

27/4

10/4

29/4

11/5

24/4

12/5

25/5

8/5

29/5

8/6

22/5

12/6

22/6

17/7

7/8

17/8

31/7

21/8

31/8

7/8

28/8

7/9

21/8

11/9

21/9

11/9

2/10

12/10 1) 3)) 8)

Sammanträd
de
Måndag
kl 14.00

Sista dag
d för
inlämn
ning till
sekreta
ariatet

Publicering
P
på
p webben

Samma
anträde
Torsdag
kl 18.00
0

16/12--14

8/1
8

15/1

27/1

11/2
1

19/2 111)

24/2

11/3
1

19/3

24/3

8/4
8

16/4

28/4

13/5
1

28/5 6)) 7) 12)

26/5

10/6
1

18/6

23/6

12/8
1

20/8

1/9

9/9
9

17/9 111)

22/9

7/10
7

15/10

13/10 1) 8)) 9)
25/9

0
16/10

26/10 1) 3)) 4)

2/10

23/10
0

2/11

16/10

6/11

16/11

30/10

20/11
1

30/11

13/11

4/12

14/12

Anm

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Förslag

S
Sammanträdet börjar kl 09.30
O
Onsdag
B
Beslut i övriga ärenden
ä
B
Beslut om budg
geten
S
Sammanträdet börjar kl 09.00
S
Sammanträdet börjar kl 13.00
B
Behandling av årsredovisning
å
G
Gruppöverläggn
ningar (budget)
T
Tisdag
S
Sammanträdet börjar kl 10.00
A
Allmänhetens frrågestund, kl 17
7.00
A
Allmänhetens frrågestund, kl 13
3.00

18/11 2) 4) 5)
27/10

11/11
1

19/11 4) 5)

17/11

9/12
9

10/12 11)

/01-16
6
Kommunstyre
elsens sammantträdesdagar fasstställda den
mäktiges samma
anträdesdagar faastställda den
Kommunfullm

Kc3

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2015
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Sammanträden skall hållas följande dagar 2015:
15 januari, 19 februari (allmänhetens frågestund), 19 mars, 16 april, 28 maj (årsredovisning och allmänhetens frågestund), 18 juni, 20 augusti, 17 september (allmänhetens frågestund), 15 oktober, 18
(onsdag), 19 november (budget) samt 10 december (allmänhetens frågestund).
Sammanträdena skall hållas i sessionssalen i Fullmäktigehuset i Borås den 28 maj med början kl 13.00,
den 19 februari, den 17 september och den 10 december med början kl 17.00 och i övrigt med början
klockan 18.00.
Annonser med uppgift om tid och plats skall införas i Borås Tidning.
Ärendelistan skall dessutom införas i Borås Tidning.
De regler som fastställts av Kommunfullmäktige för allmänhetens frågestund vid behandling av årsredovisningen skall även i tillämpliga delar gälla för övriga frågestunder som Kommunfullmäktige beslutat om.
2014-11-17
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0732 006
Handläggare: Göran Björklund, tfn 35 83 00
Datum/avdelningschef: 2014-11-06/GB

Programområde: 1

1(1)
2014-11-24
2

Dnr 2014/KS0732 006
0

Kommunful
K
llmäktige

Kom
mmunfu
ullmäkttiges samman
nträdes
sdagarr
2015
5
f
Kom
mmunfullmääktige beslutta
Kommuunstyrelsen föreslår
Sammantträden skall hållas
h
följandee dagar 2015:
15 januaari, 19 februarri (allmänhetenns frågestund), 19 mars, 16
6 april, 28 maj
aj (årsredovisnning och
allmänhetens frågestundd), 18 juni, 220 augusti, 177 september (aallmänhetens frfrågestund), 155 oktober,
18 (onsdaag), 19 novem
mber (budget) ssamt 10 decem
mber (allmänhetens frågestunnd).
Sammantträdena skall hållas i sessioonssalen i Fullllmäktigehusett i Borås den 228 maj med början kl
13.00, den
de 19 februari
ri, den 17 septtember och denn 10 december med början kkl 17.00 och i övrigt
med börjaan klockan 188.00.
Annonserr med uppgift om tid och pla
lats skall införras i Borås Tiidning.
Ärendelisstan skall desssutom införas i Borås Tidniing.
De reglerr som fastställtts av Kommunf
nfullmäktige för
fö allmänhetenns frågestund vvid behandlingg av årsredovisninngen skall äveen i tillämpligaa delar gälla för
fö övriga frågeestunder som K
Kommunfullm
mäktige
beslutat om.
o

KOMM
MUNSTYRE
ELSEN

Ulf Olssson
Kommuunalråd
Göran
G
Björk
klund
Kommunsek
K
kreterare

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

W
WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55
5

bo
oras.se

boras.stad@
@boras.se

033-35 70 00
0 vx

033-35
5 32 00

Kc4

BESLUTSFÖRSLAG

Regler för kommunalt partistöd
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Regler för kommunalt partistöd antas och gäller fr o m den 1 januari 2015.

2014-11-17
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0643 104
Handläggare: Göran Björklund, tfn 35 83 00
Datum/avdelningschef: 2014-11-06/GB

Programområde: 1

1(1)
2014-11-24

Dnr 2014/KS0643 104

Kommunfullmäktige

Regler för kommunalt partistöd
Bestämmelserna om partistöd finns i 2 kap. 9-12 §§ kommunallagen (1991:900), som
biläggs.
De nya reglerna om lokalt partistöd ska tillämpas från och med mandatperioden 2014-2018.
För att de nya reglerna ska kunna tillämpas fullt ut måste fullmäktige anta lokala regler för
partistödet. Lagstiftningen och de lokalt antagna reglerna bildar en helhet och ska ses
tillsammans.
Om fullmäktige vill utnyttja utrymmet att begränsa partistödet i förhållande till ett parti som
under mandatperioden får en ”tom” stol i fullmäktige måste kommunen anta en egen
bestämmelse om att tillämpa möjligheten som finns. Utnyttjas denna bestämmelse är det
viktigt att hålla i minnet att kommunen samtidigt i sina regler för partistöd måste ta ställning
till om stödet ska upphöra i samma stund som representationen upphör – eller om det ska
utgå helt eller delvis under det efterföljande året.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Regler för kommunalt partistöd antas och gäller fr o m den 1 januari 2015.

KOMMUNSTYRELSEN

xx
Kommunalråd
Göran Björklund
Enhetschef

2014/KS0643 104

Regler för kommunalt partistöd
Antagna av fullmäktige den 2014-12-17- -18, §

I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt
partistöd.
I Borås Stad ska därutöver följande gälla.

1 § Rätt till partistöd

Det lokala partistödet i Borås Stad utgår till partier som är representerade i enlighet med vad
som föreskrivs i 2 kap. 9 andra stycket kommunallagen.
2 § Grundstöd och mandatstöd

Partistödet består av
-

ett grundstöd, som uppgår till ett och ett halvt GN (Grundnivå enligt
”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda”) per parti och
år, samt

-

ett mandatstöd, som uppgår till ett GN per mandat och år.

3 § Fördelning av partistöd

Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd
enligt 14 kap vallagen (2005:837).
Partistöd utgår inte för tid efter det att representation upphört.
4 § Redovisning och granskning

En mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet
har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen. Till
redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.
5 § Årlig utbetalning

Partistöd betalas ut årligen i förskott senast under februari månad efter beslut av fullmäktige.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket kommunallagen inte
lämnats in till Kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande
år. Fråga om eventuellt återkrav av tidigare utbetalt partistöd prövas samtidigt av fullmäktige.

PF 1 a-j) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a-j till handlingarna)

PF 2

BESSLUTSFÖR
RSLAG

Tillsätttning av
a tjänst som
m förvaltnings
schef tiill Stad
dsdelsfö
örvaltniingen Öster
Ö
45 personer har sökt tjänsten. Tre rekryteringssgrupper (grrupp 1: presiidie, program
mansvariga kommunalråd + persoonalchef, gruupp 2: repreesentanter frrån ledningsgruppen, gru
upp 3: fackeen) har möttt tre sökande. Av ddessa har en
n gått vidare till en andraa intervju däär man möttt kommunchhefen, Kom
mmunstyrelsens ordförrande och Sttadsdelsnäm
mnden Österrs ordförand
de.
Efter en sam
mlad bedöm
mning föreslås att Ulrikaa Gustafson erbjuds tjän
nsten som sttadsdelscheff Öster.
Ulrika är iddag socialcheef i Nässjö kommun.
k
Kommunsttyrelsen föreeslås beslutaa:
Ulrika Gusstafson anställls som förvalltningschef påå Stadsdelsförrvaltningen Öster.
Ö

2014-11-12
Datum

Ulf Olsso
on
Kommun
nalråd

x Tillstyrkes
Alternaativt förslag

2014-11-12
Datum

Samverkann

Annette Carlson
Kommun
nalråd

X Ja

Nej

Kommenttar:

Diarienumm
mer: 2014/K
KS0201 0233
Handläggarre: Per Olsso
on, tfn 033-35 77 12
Datum/avddelningscheff: 2014-11-007/Per Olssson

Programomr
P
råde: 1

PF 3

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson
(M) Livräddning via SMS
Om VGR beslutar att inför livräddare på SMS i Västra Götaland och startar upp en liknande
verksamhet i Borås så kommer information att ges till dem som gått internutbildning inom HLR med
uppmaningen att på frivillig basis anmäla sig till att bli livräddare på SMS.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är därmed besvarad.

2014-11-03
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
x Alternativt förslag

2014-11-03
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0328 773
Handläggare: Linnea Nilsson, tfn 3414
Datum/avdelningschef: 2014-10-13/Per Olsson

Programområde: 1

Sida
1(1)
2014-11-24

Dnr 2014/KS0328 773

Kommunfullmäktige

Svar på motion om livräddning via SMS
Mattias Karlsson (M) och Anette Carlsson (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde
2014-04-24 lämnat motion om livräddning via SMS.
Tanken med SMS-livräddare är att frivilliga personer som är utbildade i hjärt- lungräddning,
(HLR) med hjälp av mobil positioneringsteknik snabbt ska kunna vara på plats vid ett
misstänkt hjärtstopp. Larmcentral kan via SMS dirigera den eller de som är i närheten till
platsen för ett misstänkt hjärtstopp så att åtgärder vid behov kan påbörjas innan t.ex.
ambulanssjukvård är på plats.
Ett försöksprojekt med Livräddare på SMS pågår i Stockholm sedan 2010 och har rönt stort
intresse men är ännu inte fullt utvärderat.
Västra Götalandsregionen, VGR, har efter en motion i regionfullmäktige hösten 2013 beslutat
utreda förutsättningarna för ett införande av SMS-livräddare i Västra Götalandsregionen och i
det arbetet också ta del av resultatet från försöksprojektet i Stockholm.
Utredningen har kommit ett stycke på väg men ännu finns inga beslut fattade. Regionen
kommer först, som en del i att utreda förutsättningarna för ett införande, att ställning till att
delta i en fördjupad studie kring SMS-livräddare sannolikt tillsammans med Region Skåne.
Om VGR beslutar att inför livräddare på SMS i Västra Götaland och startar upp en liknande
verksamhet i Borås så kommer information att ges till dem som gått internutbildning inom
HLR med uppmaningen att på frivillig basis anmäla sig till att bli livräddare på SMS.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är därmed besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Per Olsson
Personalchef

MOTION

2014-04-04

Livräddning via SMS
I Sverige drabbas varje år ungefär 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp. På närmare 5000 av dessa
personer hinner behandling påbörjas. Trots det är det färre än 500 personer som räddas till livet utanför
sjukhusvården. I Stockholm har man initierat ett projekt som kallas SMSlivräddare. Målet med projektet
är att på ett snabbt vis kunna använda sig av mobilpositioneringsteknik för att tillkalla Hjärt- och
lungräddning-(HLR)-utbildade personer, som befinner sig i närheten av platsen där ett hjärtstopp
inträffar. Personer med HLR-utbildning får frivilligt anmäla sig till att delta i projektet. Vi anser att med
det här projektet så kan fler personer få bättre möjligheter att överleva ett hjärtstopp utanför sjukhusen.
Personen med HLR-utbildning kallas till platsen via SMS och genomför HLR på platsen tills ambulans
anländer.
Det här systemet vore en bra möjlighet för att rädda liv även i Borås. Därför föreslår Moderaterna att
Borås stad utreder möjligheten att ansluta till forskningsprojektet SMSlivräddare.

Med hänvisning till ovanstående förslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
-

Uppdra åt Kommunstyrelsen att undersöka möjligheterna att ansluta till och införa SMSlivräddare i Borås Stad i enlighet med motionens intentioner.
Mattias Karlsson (M)
Annette Carlson (M)

PF 4

BESLUTSFÖRSLAG

Borås Stads personalpolitiska program
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
att nuvarande personalpolitiska program upphör att gälla
att godkänna förslaget till nytt personalpolitiskt program

2014-11-03
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-11-06
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

x Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0600
Handläggare: Per Pellby, tfn 033 35 71 66
Datum/personalchef: 2014-10-17 Per Olsson

Programområde: 1

Sida
1(1)
2014-111-24

Kommunsstyrelsen

Dnr 2014/KS0600

Kommunfull
K
lmäktige
FÖRSL
LAG TILL PERSONA
ALPOLITIS
SKT PROG
GRAM
Nuvaran
nde personaalpolitiska prrogram fastsställdes av ko
ommunfullm
mäktige 1998 och
revideraades 2011 occh gäller enliigt stadens styrprinciper
s
r tom 2014. Det
personaalpolitiska prrogrammet äär en del i Borås stads sttyr- och lednningssystem
m.
Förslageet till nytt peersonalpolitiiskt program
m tar sin utgåångspunkt i att;
”Boråss Stad har ambitionen
n att vara en
e attraktiv
v arbetsgivvare med
hälsosa
amma arbe
etsplatser som erbjud
der viktiga och utveccklande job
bb”
-

och anger sttadens överggripande inrriktning och ställningstag
o
aganden inom
m
följande om
mråden;

•
•
•
•

Hållbart arb
betsliv
Medarbetarrskap och chhefskap
Personal occh kompetennsförsörjnin
ng
Idéer, ständ
diga förbättrringar och in
nnovationer

Program
mmet ska tilllföra nämndder och styreelsers olika verksamhete
v
er strategisktt värde
och prakktisk nytta i genomföranndet av resp
pektive uppd
drag. Program
mmet har varit på
remiss tiill nämnder,, styrelser occh bolag. Syn
npunkter påå remissförsllaget har beaktats i
förslaget till program
m
Program
mmet ger en gemensam ram för helaa kommunen och med sstöd av
kommun
növergripan
nde riktlinjerr ska det und
derlätta en liikvärdig behhandling av alla
a
medarbeetare. Samtid
digt ska proggrammet bidra till att sttärka bilden av Borås staad som
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Borås Stads personalpolitiska program
Inkomna yttranden i sammanfattning
Lokalförsörjningsnämnden

Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker remissen.
Nämndens yttrande i sammanfattning

Lokalförsörjningsnämnden ser positivt på uppdateringen av Borås Stads personalpolitiska program.
Nämnden ser dock ett behov av vissa tillägg i programmet. För att programmet ska
vara verksamt anser nämnden att det behövs ett tillägg om att anställningsvillkor och
löner ska anpassas till den rådande marknaden för respektive bransch. Detta gäller
såväl den kommunala marknaden som den inom det privata näringslivet. Om så inte
är fallet riskerar Borås Stad att inte kunna rekrytera tillräckligt kvalificerade medarbetare.
I avsnittet om idéer, ständiga förbättringar och innovationer föreslår nämnden att ett
tillägg ska göras om att en bevakning av aktuella forskningsresultat inom medarbetarområdet ska ske löpande.
Servicenämnden

Servicenämnden tillstyrker remissen, men föreslår vissa förtydliganden och ändringar.
Nämndens yttrande i sammanfattning

Servicenämnden tillstyrker remissen, men föreslår vissa förtydliganden och ändringar.
Servicenämnden önskar en tydligare koppling till ledstjärnorna i Kvalitetspolicyn;
Professionalism – Engagemang – Samverkan. Servicenämnden föreslår även att texten om lönepolitik görs mer synlig i dokumentet, till exempel genom att ges en egen
rubrik.
Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Borås Stads personalpolitiska program och
sänder nämndens synpunkter till Kommunstyrelsen.
Nämndens yttrande i sammanfattning

Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag att besvara remiss på förslag till
personalpolitiskt program.
Programmet har goda ambitioner. Texten bör utvecklas utifrån i en positiv ton med
hälsofrämjande ansatser och följas upp med en tydlig handlingsplan och processtöd.
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Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka remissen.
Nämndens yttrande i sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden är positiv till revideringen av Borås Stads personalpolitiska program och tillstyrker förslaget i sin helhet.
Tekniska nämnden

Tekniska nämnden är positiv till förslaget till nytt Personalpolitiskt program. Förslaget
är kortare och till största delen formulerat på en mer enhetlig nivå än nuvarande program, vilket gör innehållet mer lättillgängligt. Tekniska nämnden lämnar dock några
förslag till ändringar och tillägg för att undvika diskriminering och för att ytterligare
förtydliga innehållet i det nya Personalpolitiska programmet.
Miljö- och konsumentnämnden

Kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag till reviderat Personalpolitiskt program
för Borås Stad. Miljöförvaltningen anser att förslaget som helhet kan tillstyrkas, men
lämnar några förslag till förbättringar av dokumentet.
Kulturnämnden
Kulturnämnden tillstyrker Borås Stads Personalpolitiska program med beaktande av
framförda synpunkter.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Kulturnämnden anser att Borås Stads Personalpolitiska program är ett viktigt och grundläggande dokument för hur personalpolitiken ska utövas i de olika nämnderna. Det är
viktigt att staden har en gemensam syn i dessa frågor. Programmet bygger på Visionen
”Borås 2025” och beskriver hur Borås Stad har ambitioner att vara en attraktiv arbetsgivare med hälsosamma arbetsplatser som erbjuder viktiga och utvecklande jobb. Med förslag på mindre ändringar av formuleringar och utveckling av resonemangen i dokumentet
tillstyrker Kulturnämnden förslaget till Personalpolitiskt program.
Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden tillstyrker Borås Stads personalpolitiska program.
Nämndens yttrande i sammanfattning

Borås Stads personalpolitiska program är en revidering av tidigare program som är
från 1998 med revidering 2011. Det nya programmet tar sin utgångspunkt i Vison
2025 och anger den viljeinriktning som ska känneteckna Borås Stad som arbetsgivare
under kommande treårsperiod 2015-2018.
Utbildningsnämnden föreslår att under rubriken Hållbart arbetsliv görs en ändring i
näst sista styckets första mening. Det första verbet i meningen ändras från ”är” till
”ska vara”. Meningen får efter ändringen denna lydelse: Borås Stad ska vara ett föredöme med att anställa personal av annan etnisk bakgrund.
Med angiven ändring tillstyrker Utbildningsnämnden Borås Stads personalpolitiska
program.
Sociala omsorgsnämnden
Nämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget för Borås Stads Personalpolitiska program.
Nämnden vill ändå poängtera att det är önskvärt med ett förtydligande kring hur flerspråkighet och interkulturell kunskap ska värderas meritmässigt i förhållande till andra meriter
som sökande uppvisar.
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Arbetslivsnämnden
Arbetslivsnämnden tillstyrker remissen.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Arbetslivsnämnden beslutar att förslag till Borås Stads personalpolitiska program fastställs med tillägg och nämnden tillstyrker remissen. Förslaget till personalpolitiskt program visar tydligt på Borås Stads personalstrategi. Förslaget lyfter fram vilken profil Borås
Stad vill ha som arbetsgivare. I Borås Stads riktlinjer för styrdokument beskrivs program
som en mellanform av strategi och plan. Jämfört med strategin ska programmet konkretisera vilka åtgärder vi ska göra, men utan planens detaljerade utförande och ansvar.
Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker remissen.
Stadsdelsnämnden Väster

Stadsdelsnämnden Väster tillstyrker förslaget till Borås Stads personalpolitiska program.
Kommunstyrelsen har reviderat Borås Stads personalpolitiska program och Stadsdelsnämnden Väster har getts möjlighet att yttra sig angående förslaget till nytt program. Programmet har kortats ned vilket gör det tydligare. Programmet är både visionärt och detaljerat vilket möjligen kan bero på att staden saknar en personalpolitisk
strategi. Förvaltningen föreslår nämnden att tillstyrka förslaget till nytt personalpolitiskt program för Borås Stad med ändringen att den avslutande matrisen lyfts ur.
Stadsdelsnämnden Öster

Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka remissen ”Borås Stads personalpolitiska
program”.
Nämndens yttrande

Stadsdelsnämnden anser att förslag till ”Borås Stads personalpolitiska program” är väl
genomarbetat och har inga synpunkter.
Revisorskollegiet

Revisorskollegiet avstår från yttrande.
Borås Energi och Miljö AB

Borås Energi och Miljö är positivt inställd till förlaget.
Borås Elnät AB

Borås Elnät AB tillstyrker uppdateringen av Borås Stads Personalpolitiska program
och dess riktlinjer. Bolaget följer program och riktlinjer i alla tillämpliga delar med viss
anpassning utifrån bolagets förutsättningar och avtal.
AB Bostäder

AB Bostäder tillstyrker förslaget.
Viskaforshem AB

Förslaget tillstyrks.
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Personalpolitiskt
program
Borås Stad har ambitioner …
Borås Stads ambitioner kommer tydligt till uttryck i visionen ”Borås 2025” och dess
strategiska områden. Borås Stads attraktionskraft ska stärkas och utvecklas. Visio
nens genomförande förutsätter mångas medverkan och kreativitet, inte minst från
kommunens medarbetare.
… att vara en attraktiv arbetsgivare ...
Borås Stad är en attraktiv arbetsgivare med viljan och förmågan att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla ledare, chefer och medarbetare. Borås Stad klarar uppdraget att ge stöd och service till kommunens invånare och företag, professionellt,
engagerat och med lärande i fokus. Det bidrar till att medarbetare och chefer känner
stolthet och arbetsglädje.
… med hälsosamma arbetsplatser ...
Borås Stad utmärks av goda arbetsplatser och arbetsmiljön ger medarbetarna förutsättningar att bidra till verksamhetens resultat. Medarbetare och chefer har möjligheter till personlig utveckling.
Arbetsplatsen präglas av ett öppet arbetsklimat och alla bemöter varandra med
respekt. Samverkan och samråd mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och
medarbetare är en viktig del i ett gott arbetsklimat. Medarbetares och chefers gemensamma ansvar bidrar till den goda arbetsplatsen och dialog, delaktighet samt
eget ansvar är naturliga inslag.
God arbetsmiljö är grunden för hälsosamma arbetsplatser och hållbart arbetsliv.
… som erbjuder viktiga och utvecklande jobb.
Borås Stad är en stor arbetsgivare med en mångfald av verksamheter och yrken som
gör skillnad för kommunens invånare. Borås Stad erbjuder sina anställda goda arbetsvillkor, ett gott ledarskap och möjligheter till personlig utveckling som naturliga
delar i ett hållbart arbetsliv.
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor och tydliga erbjudanden attraherar de bästa
medarbetarna och säkerställer personal- och kompetensförsörjning.
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Hållbart arbetsliv

Borås Stad har en arbetsmiljö som är hälsofrämjande, som stärker ett hållbart arbetsliv med goda arbetsplatser och som bidrar till verksamhetens mål. Arbetsmiljön ökar
möjligheterna att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla goda medarbetare och
ledare.
Arbetsmiljön förebygger ohälsa, främjar hälsa och värnar om alla människors lika
värde och allas rätt att bli behandlade som individer på lika villkor. Arbetet ger
utbyte i form av rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig
utveckling.
Borås Stad kompletterar det lagreglerade arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet med
insatser för att behålla och utveckla hälsan hos medarbetare och chefer. Det systematiska hälsofrämjande arbetet sker på tre sätt; främjande hälsoarbete, förebyggande
arbetsmiljöarbete och rehabiliterande insatser för medarbetare som drabbats av
ohälsa.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet har betydelse för framgång på andra viktiga områden som närvaro och produktivitet samt kvalitet, kreativitet och socialt ansvar.
Lika rättigheter och möjligheter är en avgörande del i ett hållbart arbetsliv och i möjligheterna att vara en attraktiv arbetsgivare.
Arbetsförhållandena lämpar sig för alla medarbetare oavsett kön, könsidentitet eller
könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder.
Mångfalden i form av olikheter i kompetens, erfarenhet, bakgrund och andra personliga förutsättningar är en styrka som kommunen tar tillvara.
Borås Stad ska vara ett föredöme i arbetet med mångfaldsfrågor. Flerspråkighet och
interkulturell kunskap är värdefulla resurser som ska tas till vara. Kunskap hos personalen om andra kulturer ökar möjligheten att ge fler invånare likvärdig service.
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Medarbetarskap och chefskap

Gott chefskap och gott medarbetarskap är varandras förutsättningar för en bra verksamhet.
I det goda medarbetarskapet bidrar alla till verksamhetens utveckling och att nå
målen. Medarbetarna får förutsättningar att använda och utveckla kunskaper och
kreativitet till nytta för måluppfyllelse, utveckling och förnyelse där verksamhet och
medborgarnas bästa står i fokus. Medarbetarna tar ansvar för sin egen kompetensutveckling. Ett gott medarbetarskap innebär också ett personligt ansvar för den gemensamma arbetsmiljön och den egna hälsan.
Varje medarbetare har en tydlig roll och ser sin betydelse för att uppfylla verksamhetens mål. Ett gott medarbetarskap präglas av professionalism, engagemang, lärande
och mod att tänka och handla i nya banor. Tillit och respekt är honnörsord i alla
möten med andra människor.
Ett gott chefskap har nyttan för medborgare, brukare och kunder i fokus. Chefen är
väl förtrogen med uppdraget från det politiska systemet, och i förlängningen medborgarnas behov.
Ett gott chefskap stimulerar till kreativitet och utveckling som en del i arbetet med
den goda arbetsplatsen. Chefskapet präglas av helhetssyn och fokus på måluppfyllelse, att leverera rätt kvalitet med effektiv resursanvändning tillsammans med medarbetarna. Ett gott chefskap ger medarbetarna förutsättningar att i det dagliga arbetet
göra skillnad för Borås Stad och dess invånare.

Personal- och kompetensförsörjning

Personal- och kompetensförsörjning är en strategisk fråga för kommunens verksamhet. Det handlar om att ha medarbetare med rätt kompetens, på rätt plats, i rätt antal
och i rätt tid. Konkurrenskraftiga anställningsvillkor, lön och kompetensutveckling
är avgörande delar i detta arbete.
Borås Stads förmåga att långsiktigt möta invånarnas skiftande behov beror på skickligheten att attrahera och rekrytera medarbetare med rätt kompetens och att sedan
behålla och utveckla dem för framtidens krav och förändringar.
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Borås Stad har en tydlig lönepolitik och konkurrenskraftiga anställningsvillkor. Det
behövs för att ge tydliga erbjudanden, attrahera de bästa medarbetarna och säkerställa personal- och kompetensförsörjning. Lönesättning och lönebildning stimulerar
medarbetarna till goda arbetsresultat, engagemang och arbetstillfredsställelse och
förbättrar och utvecklar därigenom verksamhetens effektivitet, produktivitet och
kvalitet. Lön och anställningsvillkor stärker kommunens möjligheter att rekrytera
och behålla medarbetare.
Kompetensutveckling av medarbetare är en förutsättning för att Borås Stad ska
möta förändrade behov och krav från verksamhet och omvärld och därmed klara
uppdragen mot kommuninvånarna. Nya arbetsuppgifter och arbetsmetoder tillkommer, andra förändras eller försvinner. Medarbetarna i Borås Stad har beredskap att
möta dessa förändringar.
Varje medarbetares potential och unika kompetens tas till vara. Varje år genomförs
utvecklingssamtal. Alla medarbetare har ett eget ansvar för sin utveckling genom
kontinuerligt lärande och är öppna för nya arbetssätt och metoder. Medarbetarna lär
av varandra och delar erfarenheter. Arbetsplatsträffarna är en av arenorna för gemensam kompetensutveckling.

Idéer, ständiga förbättringar och innovationer

Idéer, ständiga förbättringar och innovationer är avgörande för Borås Stads kvalitetsutveckling, förnyelse och förmåga att ge stöd och service till kommunens invånare och företag. Det bidrar till att genomföra visionen, stärka arbetsklimatet och
bilden av Borås Stad som attraktiv arbetsgivare.
Det innebär att kommunen ständigt söker efter idéer som stödjer vision och mål
för att förbättra och förnya verksamheten. Chefer ska ge utrymme för kreativitet
hos medarbetarna och stimulera till idéer, ständiga förbättringar och innovationer i
verksamheten.
Kreativiteten – förmågan att komma med nya idéer och angreppssätt som stimulerar
nya tankar, kan omsättas i verksamhet och ger resultat – är avgörande för processen.
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Kommunfullmäktige

Svar på motion av Sara Degerman Carlsson (KD) om
Borås Stad - en arbetsgivare som tar ansvar
Sara Degerman Carlsson (KD) har vid kommunfullmäktiges möte den 10 oktober 2011 i
ovan rubricerade motion föreslagit att Arbetslivsnämnden får i uppdrag att utreda
förutsättningarna för ett systematiskt strukturerat arbete med målsättning att öka anställning
av personer med funktionshinder i hela Borås Stad. Utredningen ska prioritera unga med
fysiska, psykiska eller intellektuella funktionshinder, då denna grupp har mest att vinna på ett
minskat utanförskap.
Motionen har remitterats till Arbetslivsnämnden som ställer sig positiv till motionen.
Arbetslivsnämnden har redan ett uppdrag att arbeta för personer med funktionsnedsättning
och möjligheterna till ett arbete inom Borås stad samtidigt som nämnden redan har prioritet
på ungdomar.
Det är dock först efter omorganisationen 1 januari 2011, då Arbetslivsnämnden bildades, som
Borås stad så tydligt fört samman alla delar i kommunen som verkar för arbete åt
funktionsnedsatta. Detta gör att det nu finns kompetens, kraft och möjligheter att utveckla
det som motionen beskriver.
Sedan Arbetslivsnämnden bildades 2011 har nästan dubbelt så många personer med
funktionsnedsättning fått arbete i Borås stad, totalt har 371 personer med funktionsnedsättning
(enligt arbetsförmedlingens definition) ett arbete i Borås stad (2014-05-20).

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är därmed besvarad.

KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Per Olsson
Personalchef

MOTION

2011-10-20

Borås Stad –en arbetsgivare som tar ansvar!
Att leva med ett funktionshinder innebär att möta livet med andra förutsättningar. I goda tider
minskar arbetslösheten, men det fortsätter att vara svårt för personer med fysiska, psykiska
eller intellektuella funktionshinder att komma från bidragsberoende till egen försörjning.
Detta är ovärdigt vårt samhälle och ett slöseri med mänskliga resurser. Min erfarenhet av
samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och rehabilitering är tyvärr att Borås Stad som
arbetsgivare inte är en förebild vad det gäller att anställa personer med funktionshinder, utan
istället raka motsatsen.
Privata företag som t ex ICA har särskilda program för arbetsprövning och anställning av
funktionshindrade. Borås Stad, med ett brett utbud av olika former av arbeten, ska kunna göra
detsamma. Där har Västra Götalandsregionen utarbetat en modell för anställning av personer
med funktionshinder som Borås Stad kan ta lärdom av.
Vi kristdemokrater värnar om alla människors delaktighet i samhället. Varje medborgare ska
kunna delta utifrån sin egen förmåga och på så sätt bidra till skapandet av den goda staden
Borås. Vi kristdemokrater anser även att alla människor har unika egenskaper som kan bidra
till samhällets utveckling. För att åstadkomma detta kan en framgångsfaktor vara ett
strukturerat och tydligt samarbete mellan t ex. Vuxenhabilitering, Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan. Målet bör vara att öka antalet anställningar av personer med
funktionshinder i alla nämnder och förvaltningar, men uppdraget kan med fördel utföras av
Arbetslivsnämnden som har goda kunskaper i frågan och idag arbetar med arbetsprövning
samt arbetsrehabilitering.

Med anledning av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta:

-

Att Arbetslivsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett systematiskt
strukturerat arbete med målsättning att öka anställning av personer med
funktionshinder i hela Borås Stad. Utredningen ska prioritera unga med fysiska,
psykiska eller intellektuella funktionshinder, då denna grupp har mest att vinna på ett
minskat utanförskap.

Sara Degerman Carlsson (KD)
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Arbetslivsnämnden kommer även att arbeta aktivt enligt
Kommunstyrelsebeslut 2009:
”Kommunstyrelsen beslöt att förvaltningen där den lönebidragsanställde arbetar ska betala den del av
lönen som överstiger 16 700 kr. Personer som inte längre har rätt till lönebidrag ska anses som
ordinarie personal, och hela lönekostnaden överföras till förvaltningen”
Detta innebär att Arbetslivsnämnden tar lönekostnader under en begränsad tid dock
högst 12 månader och personerna ska sedan ska ingå i den ordinarie arbetskraften
och finansieras som övrig personal. Detta gör att vi frigör lönemedel på Arbetslivsförvaltningen för att bereda jobb för fler med funktionsnedsättning.
Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande

Lars-Åke Johansson
Ordförande
Dag Forsström
Förvaltningschef

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

KU 2

BESLUTSFÖRSLAG

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt
SoL och LSS t.o.m. den 30 september 2014
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Rapporterna läggs till handlingarna.
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Dnr 2014/KS0273 739

Kvalitet och utveckling
Carl Morberg

Kommunfullmäktige

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

Kommunen har till IVO anmält en huvudrapportör som fungerar som kontaktperson
gentemot IVO och sköter nyanmälan och ändringar av rapportörer. Det har också utsetts en
rapportör per berörd förvaltning som sköter själva inrapporteringen av ej verkställda beslut
till IVO.
För att kunna följa ej verkställda beslut presenteras en graf över en längre period.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Rapporterna läggs till handlingarna.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef
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Datum

2014-11-24
Kvalitet och utveckling
Carl Morberg

Bilaga

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 §
LSS t.o.m. den 30 september 2014
Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 30 juni 2014

Nämnd

Sociala omsorgsnämnden

Inga ej
verkställda
beslut

Ej
verkställda
beslut

X

Typ av insats

Kontaktperson

Antal dagar
sedan
Man/
beslut
kvinna

487

M

122

M

426

M

334

M

216

M

304

M

92

K

126

M

92

M

208

M

180

M

122

M

1337

M

153

K

365

M

144

M

218

M

169

M

379

M

293

K
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 30 juni 2014

Nämnd

Sociala omsorgsnämnden
forts.

Inga ej
verkställda
beslut

Ej
verkställda
beslut

X

Typ av insats

Antal dagar
sedan
Man/
beslut
kvinna

Kontaktperson

172

M

Korttidsvistelse

1783

K

Daglig verksamhet

305

M

315

M

972

M

512

K

494

M

588

K

292

M

442

M

502

K

265

K

1247

M

1527

M

1259

M

545

K

385

M

180

M

405

K

515

M

341

K

509

M

440

M

Bostad med särskild
service för vuxna
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 30 september 2014
Inga ej
verkställda
beslut

Nämnd

Ej
verkställda
beslut

Sociala omsorgsnämnden
forts.

X

Typ av insats

Bostad med särskild
service för vuxna

Antal dagar
sedan
Man/
beslut
kvinna

211

M

167

M

196

K

634

M

Analys
Sociala omsorgsnämnden
Funktionshinderverksamheten
Kontaktperson enligt LSS
20 beslut rapporterades som ej verkställda. Tio av besluten rapporterades för första
gången, sju av dessa har fått avbrott i verkställigheten under andra kvartalet 2014.
Det har ännu inte varit möjligt att hitta lämpliga kontaktpersoner för uppdragen.
För en person är insatsen inte längre aktuell och ärendet har lämnats till handläggare
för omprövning av beslutet. För övriga gäller att insatsen inte har kunnat verkställas
då lämplig kontaktperson saknas.
Flera av besluten är svåra att verkställa beroende på funktionsnedsättningar som
kräver särskild kompetens hos kontaktpersonen. Brukare som beviljats insatsen kan
också ha speciella önskemål om kontaktperson, t.ex. kön, ålder, intressen m.m. som
kan vara svåra att matcha. Ofta krävs flera personliga möten innan man hittar en
kontaktperson som passar. Besluten rapporteras som ej verkställda under detta arbete
oavsett hur många försök till ”matchning” som gjorts. Det händer också att tilltänkta
kontaktpersoner tackar nej då uppdragen har ställt krav på särskild kompetens eller på
annat sätt ansetts alltför krävande.
Korttidsvistelse enligt LSS
Ett beslut rapporterades som ej verkställt. Beslutet kvarstår sedan 2009, familjen har
tackat nej till erbjudanden. Den enskilde går inte att nå och insatsen kommer troligen
att avslutas.
Daglig verksamhet enligt LSS
Fyra beslut rapporterades som ej verkställda. En deltagare kan inte nås. En deltagare
har varit ute på två studiebesök, men har inte bestämt sig än. En deltagare har haft en
verksamhet i företagsgrupp men ville inte vara bland funktionshindrade, ny träff med
LSS-handläggare är inbokad. En deltagare har provat flera arbetsplatser men inget har
varit bra, ny träff med LSS-handläggare och deltagare är inbokad.
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Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS
21 beslut har rapporterats som ej verkställda beslut om bostad med
särskild service för vuxna enligt LSS, varav ett verkställdes 2014-09-15. Flertalet
beslut har inte kunnat verkställas då det saknas bostäder i Borås. En av dessa
personer bor sedan september i egen lägenhet med boendestöd enligt SoL.
Några personer har tackat ja till erbjudna platser och kommer att flytta in under
2014/2015. En person är beviljad boende enligt SoL via socialpsykiatrin och trivs där,
boendebeslutet enligt LSS kommer förmodligen att avslutas.
Övriga beslut har inte kunnat verkställas då de lägenheter som blivit lediga inte har
motsvarat brukarnas önskemål om specifik stadsdel eller brukarnas behov utifrån
funktionsnedsättning och/eller ålder.
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Datum

2014-11-24
Kvalitet och utveckling
Carl Morberg

Bilaga

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4
kap.1 § SoL t.o.m. den 30 september 2014
Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30 september 2014

Nämnd

Inga ej
verkställda
beslut

Ej
verkställda
beslut

Typ av insats

Antal dagar
sedan
Man/
beslut
kvinna

Stadsdelsnämnd Väster
Äldreomsorgen

x

Individ- och
familjeomsorgen

x

Kontaktfamilj

121

K

Kontaktfamilj

195

M

Kontaktfamilj

195

M

Kontaktfamilj

357

M

Kontaktfamilj

357

M

Öppenvård

123

M

x

Permanent bostad

253

M

x

”

161

M

x

Kontaktperson

305

M

x

”

338

K

x

”

111

M

x

”

104

K

x

”

105

K

x

Kontaktfamilj

95

M

x

”

103

K

Stadsdelsnämnd Öster
Äldreomsorgen

Individ- och
familjeomsorgen

Stadsdelsnämnden Norr
Äldreomsorgen

x
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30 september 2014
Inga ej
verkställda
beslut

Nämnd

Ej
verkställda
beslut

Typ av insats

x

Öppenvård

103

K

x

Öppenvård

95

K

Boende Kaptensgatan

299

M

Bostad med särskild
service

298

M

Kontaktperson

427

M

Individ- och
familjeomsorgen

X

Sociala omsorgsnämnden

Arbetslivsnämnden

Antal dagar
sedan
Man/
beslut
kvinna

X

Analys
Stadsdelövergripande
IFO har i allmänhet 250 till 280 beslut om öppenvårdsinsats i verkställighet per
månad varav merparten är intern öppenvård. Inom området dominerar två typer av
biståndsbeslut, kontaktperson/familj och öppenvårdsinsats där stöd och behandling
ingår. Över tid har dessa också varit vanligast förekommande i beslut som inte
verkställts i rätt tid. Kontaktperson/familj finns det i allmänhet alltid en viss tillgång
till men verkställighet kan inte alltid uppnås då klientens behov och
kontaktpersonen/familjen möjligheter ska matchas och stämma överens. Minst lika
viktigt är också att personkemin dem emellan ska fungera fullgott. Inom
stadsgemensam IFO arbetar särskilda handläggare med att rekrytera
kontaktpersoner/familjer.
Ej verkställda beslut inom öppenvård med stöd och behandling beror på platsbrist.
Inom ÄO förkommer två beslut som inte är verkställt.
Stadsdelsnämnden Väster
Barn och Familj hade den 30 september 2014 sex ej verkställda gynnande beslut. Fem
beslut gäller kontaktfamilj och ett beslut gäller öppenvård.
De två syskon som väntat längst tid på insats i form av kontaktfamilj är barn där
insatsen tidigare varit verkställd, men där kontaktfamiljen valde att avsluta uppdraget.
Ytterligare ett syskonpar väntar på att få beslutet i form av kontaktfamilj verkställd.
Det är extra svårt att rekrytera kontaktfamiljer som kan ta emot syskonpar.
Två barn, som har väntat längre tid än tre månader på kontaktperson, har under det
senaste kvartalet fått besluten verkställda.
Stadsdelsnämnden Öster
Inom Barn o familj arbetar förvaltningarna kontinuerligt med att hitta
kontaktpersoner/familjer för att kunna verkställa besluten så snabbt som möjligt.
Svårigheten ligger dels i rekryteringen och dels i att hitta rätt matchning för de
speciella behov som ett specifikt barn har.
I två av ärendena som gäller kontaktperson har ansökan återtagits och i det ena av
dessa har sökanden erbjudits två olika alternativ men inte godtagit något av förslagen.
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I ett annat ärende har kontaktpersonen sagt upp sig och ny kontaktperson söks. I
övriga två ärenden finns en tilltänkt kontaktperson som väntas ge besked inom den
närmaste tiden och till den andra finns ännu ingen.
I ett av ärendena där man söker kontaktfamilj finns en potentiell familj och
matchning pågår och till den andra har man ännu inte hittat någon.
Anledningen till att beslut om öppenvård inte har verkställts inom 3 månader är att
det nu är kö till Dialogcentrum.
Inom ÄO finns två icke verkställda beslut där båda har tackat nej till erbjudna platser.
Båda sökandena har önskemål om specifika boenden och vill vänta tills dessa blir
lediga.
Stadsdelsnämnden Norr
Barn och familj inom stadsdel Norr har ett beslut som inte är verkställt och beslutet
rör intern öppenvård inom Dialogcentrum. Anledningen är platsbrist. Extern
öppenvård läger- och helgvistelse där är anledning att lämplig kandidat-verksamhet
för matchning ej är möjlig.
Sociala omsorgsnämnden
Individ- och familjeomsorg Vuxen
Boende enligt SoL på Kategoriboendet Kaptensgatan
Vid september månads utgång fanns det ett ej verkställt beslut om boende på
kategoriboendet Kaptensgatan. Personen har tackat ja till beviljad insats om extern
placering på HVB-hem med psykosocialt stöd i samma eller högre omfattning än
beslutet ger. Detta i avvaktan på att plats blir ledig på Kaptensgatan.
Bostad med särskild service enligt SoL
Ett beslut har rapporterats. Personen har tackat nej till extern placering i avvaktan på
ledig plats i kommunens regi. Personen har förhört sig om möjlighet till korttidsboende. Detta har erbjudits, men personen tackade då nej.
Funktionshinderverksamheten
Kontaktperson enligt SoL
Ett beslut har rapporterats, är avbrott i verkställigheten. Skäl till att beslutet ännu ej
verkställts är att lämplig kontaktperson saknas.

KU 3

BESLUTSFÖRSLAG

Uppmärksamma FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor!
Kommunfullmäktige biföll 18 juni 2014 en motion av Annette Carlsson (M), Morgan Hjalmarsson
(FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD) om att uppmärksamma FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Stadsdelsnämnd Väster får i uppdrag att ge förslag på hur FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor kan utformas. Svar till Kommunstyrelsen senast 28 februari 2015
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Dnr 2012/KS0713

Stadskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ewa Luvö

Uppmärksamma FN:s internationella dag för
avskaffandet av våld mot kvinnor!
Kommunfullmäktige biföll 18 juni 2014 en motion av Annette Carlsson (M), Morgan
Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD) om att
uppmärksamma FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor.
I sitt remissvar ger Stadsdelsnämnd Väster bland annat förslag på att en kartläggning
av omfattningen av våld mot kvinnor och barn som bevittnat våld, samt en analys av
hur de sociala tjänster som erbjuds svarar sammanställs och redovisas återkommande
i anslutning till den 25 november varje år. Därutöver förslår nämnden att särskilda
årliga satsningar görs i form av seminarier, konferenser, manifestationer och informationsinsatser.
Kommunstyrelsen anser att Stadsdelsnämnd Väster, med samordningsansvar för Individ- och familjeomsorgen, är den nämnd som bäst kan utforma ett förslag på hur
Borås Stad kan uppmärksamma FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot
kvinnor.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Stadsdelsnämnd Väster får i uppdrag att ge förslag på hur FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor kan utformas. Svar till Kommunstyrelsen senast 28 februari 2015

KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Chef Kvalitet och utveckling
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BESLUTSFÖRSLAG

Program för ett integrerat samhälle
Arbetslivsnämnden har fått i uppdrag att revidera ”program för ett integrerat samhälle”. Ett förslag till program har varit ute på remiss hos 14 nämnder, 12 bolagsstyrelser, SÄRF och Ungdomsrådet. Av de totalt 21 inkomna svaren har 18 tillstyrkt, två har avstått och en har endast lämnat
yttrande.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Reviderat Program för ett integrerat samhälle antas att gälla för alla nämnder, styrelser, förvaltningar och
bolag. Programmet ska revideras senast 2018

141105
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-11-05
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0414 139
Programområde: 3
Handläggare: Ewa Luvö, tfn 35 30 40
Datum/avdelningschef: 2014-11-03/Ingegerd Eriksson

Sida
1(2)
2014-11-24

Dnr 2014/KS0414

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ewa Luvö
Kommunfullmäktige

Program för ett integrerat samhälle
Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen.
Arbetslivsnämnden har fått i uppdrag att revidera ”program för ett integrerat samhälle”.
Ett förslag till program har varit ute på remiss hos 14 nämnder, 12 bolagsstyrelser, SÄRF
och Ungdomsrådet. Svar har inkommit från SDN Norr, SDN Väster, SDN Öster, Miljö
och konsumentnämnden, Sociala omsorgsnämnden, Utbildningsnämnden, Fritid och
folkhälsonämnden, Kulturnämnden, Servicenämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Tekniska nämnden, Revisorskollegiet, Samhällsbyggnadsnämnden, Stadskansliet, Ungdomsrådet, FRIBO, AB Bostäder, Borås Djurpark AB, Viskaforshem AB, Borås Energi och
Miljö AB samt Industribyggnader i Borås AB (IBAB).
Av de totalt 21 inkomna svaren har 18 tillstyrkt förslag på ”Program för ett integrerat
samhälle”. Två har avstått och en har endast lämnat yttrande. Kommentarer lämnats i 10
av svaren.
De tydligaste förändringarna jämfört med det nuvarande programmet är ett förtydligande
av målgruppen som i första hand är boråsare som är födda utomlands och boråsare födda
i Sverige med båda föräldrarna är födda utomlands.
En annan förändring är att hälsa och kultur förts in som viktiga områden och förutsättningar för en lyckosam integration.
Ett arbete har också påbörjats med konkretisera programmet i en tydlig handlingsplan,
som kontinuerligt ska följas upp och revideras.
Kommentarerna kan delas upp i tre delar:
Miljö och konsumentnämnden, Utbildningsnämnden och Ungdomsrådet lyfter frågan om
handlingsplan kopplat till programmet. Arbetslivsnämnden svarar att genom nätverket
för integration har arbetet påbörjats med att ta fram ett förslag till handlingsplan.
Fritid och folkhälsonämnden, Stadsdelsnämnderna Väster, Öster och Norr menar att
programmet borde ha en bredare definition på begreppet integration och inkludera ålder,
socioekonomi och funktionshinder. Här hänvisar Arbetslivsnämnden till att Borås Stad
har tagit beslut om ”program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet”, ”Program för
jämställdhet” samt ”personalpolitiskt program” med avsnitt om jämställdhet och likabehandling. Dessa program möter väl upp krav på integrationsarbetet för ålder, socioekonomi och funktionshinder.
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Program för ett integrerat samhälle har sin utgång i arbetet mot främlingsfientlighet och
integration för boråsare födda utomlands och boråsare födda i Sverige med båda föräldrar födda utomlands.
Utöver detta har det lämnats ett antal förslag på textförändringar och enstaka punkter.
Flertalet av dessa textförslag och punkter har beaktats. Något enstaka förslag kommer att
beaktas i handlingsplanen.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Reviderat Program för ett integrerat samhälle antas att gälla för alla nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag. Programmet ska revideras senast 2018
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Chef Kvalitet och utveckling

Strategi
» Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler
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Borås Stads
styrdokument
» Aktiverande
– avgörande vägval för att nå
målen för Borås
PROGRAM – verksamheter och metoder
i riktning mot målen
PLAN – aktiviteter, tidsram och ansvar
STRATEGI

» Normerande
– Borås Stads hållning
RIKTLINJER – rekommenderade sätt
att agera
REGLER – absoluta gränser och ska-krav
POLICY

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Gäller för: Alla nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag
Datum:
För revidering ansvarar: Arbetslivsnämnden
För uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Arbetslivsnämnden
Dokumentet gäller till och med: 2018
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Program för ett
integrerat samhälle
%RUnV6WDGYLOOPRWYHUNDIUlPOLQJVÀHQWOLJKHWRFKI|UElWWUDLQWHJUDWLRQHQ'HWWDSURJUDPUHGRYLVDUGHQSROLWLVNDYLOMHLQULNWQLQJHQRFKKXU%RUnV6WDGVNDDJHUD
Målgruppen för programmet är boråsare som är födda utomlands, och boråsare
I|GGDL6YHULJHYDUVEnGDI|UlOGUDUlUI|GGDXWRPODQGV'HWWDlUFDSURFHQWDY
NRPPXQHQVLQYnQDUH
%RUnVKDUPnQJDnUVHUIDUHQKHWDYDWWWDHPRWPlQQLVNRUIUnQDQGUDOlQGHU)|UXW
DUEHWVNUDIWVLQYDQGUDUHXQGHUVHQDUHnUÁ\NWLQJDUIUnQNULJRFKI|UI|OMHOVH%RUnV
LGDJlUHQVWDGPHGHQPnQJIDOGDYNXOWXUHUVSUnNRFKUHOLJLRQHU9LYlONRPQDUDOOD
LQÁ\WWDGHRDYVHWWXUVSUXQJHOOHUUHOLJLRQRFKYLOOVlNHUVWlOODHQJRGPRWWDJQLQJRFK
LQWHJUDWLRQ
Det är viktigt med förståelse för olika kulturer om alla invånare i Borås ska vara delDNWLJDLVDPKlOOVOLYHWRFKNlQQDVLJWU\JJD'HWWDVNDSDVElVWJHQRPP|WHQPHOODQ
PlQQLVNRUPHGROLNDEDNJUXQGWLOOH[HPSHOSnDUEHWVSODWVHURFKLI|UHQLQJVOLYHW
,QWHJUDWLRQEHW\GHUDWWPlQQLVNRUUHVSHNWHUDVRDYVHWWEDNJUXQG,QWHJUDWLRQlUHQ
OnQJVLNWLJSURFHVVVRPRPIDWWDUDOODLVDPKlOOHW'HQE\JJHUSn|PVHVLGLJI|UVWnHOVH
RFKUHVSHNW,QWHJUDWLRQVNDLQWHEHWUDNWDVVRPHQHQVNLOGDNWLYLWHWXWDQE|UJHQRPV\UDDOOWDUEHWH
0lQQLVNRUNDQYDUDGHODNWLJDLVDPKlOOHWGHOHYHULXWDQDWWJHDYNDOOSnVLQLGHQWLWHW
Ett demokratiskt samhälle som värnar mänskliga rättigheter och människors lika
YlUGHWLOOnWHUDOODDWWOHYDVLWWHJHWOLYVnOlQJHVYHQVNDODJDURFKUHJOHUI|OMV
(WWDUEHWHlUGHWYLNWLJDVWHI|UDWWNRPPDLQLVDPKlOOVOLYHW)|UEHUHGHOVHUI|UDUbetslivet genom språkundervisning och samhällsinformation är därför prioriterade i
LQWHJUDWLRQVDUEHWHW
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Arbete

$UEHWHlUHQQ\FNHOWLOOLQWHJUDWLRQ%RUnV6WDGSULRULWHUDUnWJlUGHUVRPOHGHUWLOOHJHQ
I|UV|UMQLQJJHQRPDQVWlOOQLQJHOOHUHJHWI|UHWDJDQGH9LVNDVDPYHUNDPHGDQGUD
myndigheter och näringslivet för att alla nyanlända ska få praktisera på arbetsplatser
VnVQDUWGHWlUP|MOLJW
%RUnV6WDGVNDYDUDHWWI|UHG|PHLDWWDQVWlOODSHUVRQDODYDQQDQHWQLVNEDNJUXQG
.XQVNDSKRVSHUVRQDOHQRPDQGUDNXOWXUHU|NDUP|MOLJKHWHQDWWJHÁHULQYnQDUH
OLNYlUGLJVHUYLFH)OHUVSUnNLJKHWRFKLQWHUNXOWXUHOONXQVNDSVNDYDUDHQPHULWYLG
UHNU\WHULQJ
Borås Stad ska stödja kunskapsspridning i näringslivet om att mångfald i arbetslivet
lUXWYHFNODQGHRFKNDQYDUDO|QVDPWI|UI|UHWDJHW

Boende

%RUnV6WDGVNDPRWYHUNDGLVNULPLQHULQJRFKVHJUHJDWLRQSnERVWDGVPDUNQDGHQ9L
ska verka för att ett varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer skapar ett
EODQGDWERHQGH
3ODQHULQJDYERVWDGVRPUnGHQVNDVNDSDQDWXUOLJDP|WHVSODWVHUI|UGHERHQGH'HW
NDQVNHPHGORNDOHUI|UH[HPSHOYLVQlUVHUYLFHVDPWIULWLGVRFKNXOWXUDNWLYLWHWHU
Borås Stad ska stötta nätverk som erbjuder aktiviteter för boende och bidrar till sociDOWKnOOEDUVWDGVXWYHFNOLQJ

Utbildning
Barn och ungdomar
Borås Stad har ansvaret för att alla unga får lika möjligheter till en god uppväxt och
XWELOGQLQJ(OHYHUPHGDQQDWPRGHUVPnOVNDHUEMXGDVXQGHUYLVQLQJLGHWWDRFKL
|YULJWInGHWVW|GGHEHK|YHULXWELOGQLQJHQ0RGHUVPnOVOlUDUQDVNRPSHWHQVVND
DQYlQGDVlYHQLVNRODQVDUEHWHPHGLQWHUNXOWXUHOODIUnJRU
9DUMHNRPPXQDOVNRODVNDYHUNDI|UHQVlUSUlJHOVRPORFNDUHOHYHUIUnQKHODNRPPXQHQDWWYlOMDGHQVNRODQ'lULJHQRPInUVNRORUQDQDWXUOLJWHQNXOWXUHOOPnQJIDOG
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Borås Stad verkar för att ungdomar får en ingång i arbetslivet, till exempel genom
IHULHMREE6lUVNLOWYLNWLJWlUGHWWDI|UXQJGRPDUPHGXWOlQGVNEDNJUXQGVRPRIWD
VDNQDUNRQWDNWQlWLVDPKlOOHW
Vuxna
Borås Stad ansvarar för att alla nyanlända erbjuds utbildning i svenska för invandrare
6), 6),VNDHUEMXGDVLNRPELQDWLRQPHG\UNHVXWELOGQLQJHOOHUSUDNWLNI|UDWWVW|GMD
LQWUlGHWSnDUEHWVPDUNQDGHQ)|UDWWVlNHUVWlOODXWEXGHWDY\UNHVRFKOlUOLQJVXWELOGQLQJDUVND%RUnVVDPYHUNDLQRP6MXKlUDG6),VNDlYHQJHVWLOOVDPPDQVPHGWHRUHWLVNXWELOGQLQJ

Delaktighet
Borås Stad verkar för att stärka förmågan och möjligheten till demokratisk delaktigKHWVDPWVRFLDOWRFKNXOWXUHOOWGHOWDJDQGH$OODPHGERUJDUHL%RUnVVNDNlQQDVLJ
EHK|YGDRFKWDGHOLVDPKlOOVXWYHFNOLQJHQ
En förutsättning för att kunna ta del i samhällsutvecklingen är kunskap om hur samKlOOHWLYLGEHPlUNHOVHIXQJHUDU)ULWLGVJnUGDUQDVDUEHWHI|UKnOOEDUKHWGHODNWLJKHW
och jämställdhet är en förutsättning för att verksamheten ska inkludera alla ungdoPDU
Föreningslivet fostrar i demokrati och dess spelregler, vilket ger möjligheter att vara
GHODNWLJLVDPKlOOVXWYHFNOLQJHQ)|UHQLQJDUlURFNVnP|WHVSODWVHUGlUSHUVRQHUPHG
ROLNDEDNJUXQGNQ\WHUNRQWDNWHU%ODQGnWJlUGHUI|UPHUDGHODNWLJKHWI|UYnUDPHGERUJDUHLQJnUQDWXUOLJWGHI|UXWVlWWQLQJDUYLJHUYnUDI|UHQLQJDU
Kommunen ska verka för att alla invånare får möjlighet att forma sina liv som de
VMlOYDYLOOLQRPUDPHQI|UVYHQVNDODJDURFKUHJOHU
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Trygghet

,%RUnV6WDGVNDDOODLQYnQDUHNlQQDVLJWU\JJD%RUnV6WDGVNDYHUNDI|UDWWQ\DQlända får förutsättningar att delta i samhället, skapa ett kontaktnät samt möjligheter
DWWGHOWDI|UHQLQJVOLYHW
Borås Stad ansvarar för att personalen i förskola, skola och individ- och familjeomVRUJKDUNXQVNDSRPROLNDNXOWXUHU.RPPXQHQVNDVWUlYDHIWHUDWWlOGUHRFKSHUVRQHUPHGIXQNWLRQVQHGVlWWQLQJInUKMlOSSnVLWWPRGHUVPnO

Folkhälsa
Borås Stad ska skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela beIRONQLQJHQ*HQHUHOODRFKVHOHNWLYDVDWVQLQJDUSnXWELOGQLQJRFKV\VVHOVlWWQLQJVDPW
samordnade insatser för integration, delaktighet och trygghet skapar även förutsättQLQJDUI|UKlOVDRFKVRFLDOKnOOEDUKHW
0nQJDÁ\NWLQJDUKDUWUDXPDQVRPEHK|YHUEHDUEHWDV%RUnV6WDGVNDLVDPYHUNDQ
PHGDQGUDXWUHGDP|MOLJKHWHUWLOOUHKDELOLWHULQJ

Kultur

.XOWXUlUHQYlVHQWOLJIDNWRULDWWIRUPDHWWLQWHJUHUDWVDPKlOOH'HWNXOWXUHOODSHUVSHNWLYHWVNDYDUDHQQDWXUOLJGHODY%RUnV6WDGVDUEHWHI|UHWWLQWHJUHUDWVDPKlOOH
$OODEDUQKDUUlWWWLOOOLNDP|MOLJKHWHUI|UNXOWXURFKIULWLGVYHUNVDPKHWHU
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Arbetsmetoder
Integrationsmålen ska genomsyra verksamheten i de kommunala förvaltningarna
RFKERODJHQ
6DPYHUNDQNDQ|NDEnGHNYDOLWHWRFKHIIHNWLYLWHWLLQWHJUDWLRQVDUEHWHW'lUGHWlU
P|MOLJWVND%RUnV6WDGVDPYHUNDPHGDQGUDNRPPXQHURFKP\QGLJKHWHU2PGHW
ÀQQVLQWHUQDWLRQHOODQlWYHUNVRPXQGHUOlWWDUDUEHWHWPHGLQWHJUDWLRQHQNDQ%RUnV
6WDGYDUDPHGLVnGDQD
De ideella organisationerna är en viktig resurs i integrationsarbetet, särskilt studieI|UEXQGHQ
$UEHWVOLYVQlPQGHQDQVYDUDUI|UDWWVDPRUGQDLQWHJUDWLRQVDUEHWHW

Uppföljning
Arbetslivsnämnden ansvarar för att senast 2018 ge Kommunfullmäktige en uppföljQLQJDYSURJUDPPHWRFKHWWI|UVODJWLOOUHYLGHUDWSURJUDP
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BESLUTSFÖRSLAG

Överklagande av Skolinspektionens beslut om föreläggande vid vite efter tillsyn av förskolor och annan pedagogisk omsorg i Borås Stad
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har överklagat Skolinspektionens beslut om föreläggande med vite efter tillsyn av
förskolor och annan pedagogisk verksamhet i Borås Stad, samt begärt anstånd med att komplettera överklagandet.
Förvaltningsrätten i Stockholm har beviljat anståndtill den 28 november 2014.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Godkänna vidtagen åtgärd
Fullfölja överklagandet enligt förslag

141119
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0652
Programområde: 3
Handläggare: Eva Andreasson, tfn 033-35 32 20
Datum/avdelningschef: 2014-11-18/Ingegerd Eriksson

Sida
1(8)
2014-11-24

Dnr 2012/KS0652

Stadskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson
Förvaltningsrätten i Stockholm

ÖVERKLAGANDE
Klagande
Borås Stad
21200-1561
50180 Borås Stad
Svarande
Skolinspektionen
Box 2320
40315 Göteborg
Överklagat beslut
Skolinspektionen har i beslut 2014-10-16, Dnr 43-2012:5404, förelagt Borås Stad att
vid vite av 600 000 kr senast den 20 februari 2015 avhjälpa påtalade brister genom att
vidta åtgärder i enlighet med de ansvarsområden som pekas ut i författningarna.
Av Skolinspektionens beslut, (Bilaga 1), framgår bland annat att man anser att det
finns brister enligt följande:
-

Ge förskollärarna förutsättningar att följa upp och utvärdera verksamhetens
innehåll, aktiviteter och pedagogiska processer.

-

Ge alla barn som behöver särskilt stöd det stöd som deras speciella behov
kräver.

- Medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla sitt modersmål
Borås Stad har den 2014-11-06 överklagat beslutet och samtidigt begärt anstånd med
att inkomma med yttrande där grunderna för yrkandet utvecklas. Anstånd är beviljat
till den 28 november.
Yrkande
Borås Stad yrkar att Förvaltningsrätten upphäver Skolinspektionens beslut om föreläggande vid vite efter tillsyn av förskolor och annan pedagogisk verksamhet i Borås
Stad.
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Grunder
1. Skolinspektionen har i sitt beslut inte tydliggjort vilka åtgärder Borås Stad ska
vidta för att avhjälpa de brister som skolinspektionen menar finns. Därmed
finns ingen grund för att förelägga kommunen vid vite att vidta åtgärder.
2. Vad skolinspektionen efterfrågar och som enligt inspektionen utgör brist har
dessutom redan vidtagits/uppfyllts.
Bakgrund
Skolinspektionens beslut
Efter att Skolinspektionen under våren 2013 genomfört tillsyn av Borås Stads förskolor och annan pedagogisk omsorg har Skolinspektionen den 2013-06-27 fattat beslut
om föreläggande att vidta åtgärder.
I beslutet angavs följande förelägganden avseende de områden där Skolinspektionen
menade att Borås Stad fortfarande hade brister:
-

Huvudmannen ska ansvara för att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete som består i
planering, uppföljning och utveckling av utbildningen.

-

Alla barn som behöver särskilt stöd ska få ett tillräckligt sådant.

-

Förskolorna ska arbeta för att barn med annat modersmål än svenska ska utveckla sitt
modersmål, det svenska språket och sin kulturella identitet.

Borås Stad lämnade härefter en särskild redovisning till Skolinspektionen 2013-11-07
samt kompletterande redovisning 2014-04-15 av de åtgärder som planerades och som
hade vidtagits.
Borås Stads svar och åtgärder redovisas under respektive kritikområde.
Därefter har Skolinspektionen i beslut 2014-10-16 förelagt Borås kommun att vid vite
av 600 000 kr senast den 20 februari 2015 avhjälpa påtalade brister genom att vidta
åtgärder i enlighet med de ansvarsområden som pekas ut i författningarna.
Utveckling av grunder
1. Skolinspektionen har inte uppgivit vilka åtgärder som kommunen
ska vidta.
Det är angeläget att kommunen vet vad tillsynsmyndigheten anser måste göras för att
föreläggandet ska anses vara uppfyllt. Av Skollagen 26 kap 10 §, 2 st, framgår att skolinspektionens föreläggande ska innehålla uppgifter om vilka åtgärder som skolinspektionen anser vara nödvändiga för att tillsynsmyndigheten ska anse de påtalade
bristerna åtgärdade.
Av föreläggandet framgår att Skolinspektionen inte har i angett vilka åtgärder som
tillsynsmyndigheten anser är nödvändiga för att avhjälpa de påtalade bristerna. Därmed finns det heller ingen grund för att förelägga kommunen vid vite att vidta åtgärder.
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2. Vad skolinspektionen menar utgör brister har vidtagits/uppfyllts.
Trots att skolinspektionen inte uttalat sig om vilka åtgärder man anser att kommunen
skulle vidta för att åtgärda brister har kommunen fortlöpande arbetat med frågor
kring fullgörandet av de punkter där Skolinspektionen menat att det finns brister.
Genomförda åtgärder
Borås Stad har sedan flera år tillbaka ett pågående arbete med att avhjälpa sådana brister som Skolinspektionen nu påtalar skulle finnas. Borås Stad anser att flertalet av de
brister som avser förskollärarnas förutsättningar för att följa upp och utvärdera verksamheten samt särskilt stöd, redan åtgärdats till största delen och att de grundläggande förutsättningarna därmed är uppfyllda.
Borås Stad har naturligtvis för avsikt att fortsätta sitt förbättringsarbete inom alla de
områdena som upptas av Skolinspektionen, liksom även inom samtliga övriga områden.
Övergripande
Borås Stad har en tydlig ambition i budget 2012, 2013 och 2014 att minska antalet
barn per vuxen, ge utrymme för planering, uppföljning och analys och säkra att barn i
behov av särskilt stöd får sina behov tillgodosedda. I budget 2013 och 2014 har sammanlagt 24 miljoner tillförts förskolan, utöver ordinarie uppräkningar för kostnadsökningar, för att ge möjlighet att avhjälpa nämnda brister.
Den politiska ambitionen i det pågående budgetarbetet för 2015, är fortsatt prioritering av förskolan med syfte att skapa bättre förutsättningar för verksamheten.
Särskilt beslut har fattats 2014-11-17 om att rikta del av den statliga etableringsersättningen för nyanlända, per barn i åldern 1-5 år till satsningar i förskolan avseende flyktingbarnen.
Borås Stad har haft en stadig ökning av efterfrågan på förskoleplatser under de senaste åren. Och framför allt en stor ökning av antalet placerade barn under respektive
läsår. Förskolan har kontinuerligt byggts ut, för att uppfylla skollagens krav på att ge
alla barn plats inom föreskriven tid och att minska barngruppernas storlek. Under
pågående läsår har tillfälliga avdelningar öppnats för att möta de ökade behov, som
framför allt uppstår under vårterminen då nya barn skrivs in fortlöpande under hela
läsåret. Syftet är att undvika att antalet barn i befintliga grupper ökar. Därmed skapas
på sikt bättre förutsättningar för pedagogerna att få mer tid till planering och uppföljning av verksamheten samt att ytterligare utveckla det särskilda stödet inklusive modersmålsstödet.
Inför de kommande åren planeras fortsatt utbyggnad av antalet platser i förskolan för
att möta kommande behov. Bilaga 2 flik avdelningar förskola
Borås Stad följer kontinuerligt upp verksamheten genom kvalitetsrapporter som upprättas fyra gånger per år och belyser olika områden. Pedagogernas förutsättningar och
barn i behov av särskilt stöd belyses i kvalitetsrapport varje år. Modersmålsstödet
belyses i kvalitetsrapport vartannat år och berörs även varje år i kvalitetsrapport
undervisning och resultat. Kvalitetsrapporternas visar förskolechefs (förskola) och
rektors (grund- och gymnasieskolan) bedömning av tillståndet i verksamheten både
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inom de angivna och övriga områden och ger huvudmannen en god information om
vilka områden som behöver utvecklas.
Borås Stad följer även upp verksamheten genom lokal och nationell statistik.
Den nationella jämförelsen visar att Borås Stad erbjuder plats i förskola på önskat
placeringsdatum till alla som efterfrågar förskoleplats. Här skiljer sig Borås Stad i hög
grad från riket och större städer. Bilaga 2 flik Nationell jämförelse
Borås Stad har en betydligt högre andel personal med pedagogisk högskoleexamen än
riket som helhet och större städer. Detta ger goda förutsättningar för att utveckla
förskolans pedagogiska arbete. Bilaga 2 flik Nationell jämförelse
Den lokala statistiken per april och oktober för åren 2012- 2014 visar att antalet barn
per personal totalt samt antalet barn per resurs för särskilt stöd har minskat. Det visar
att de åtgärder som Borås Stad har vidtagit har bidragit till bättre förutsättningar för
förskolornas arbete. Bilaga 2 flik Lokal statistik barn och personal.
Jämfört med riket och större städer har Borås Stad något fler barn per anställd fram
till och med 2013. Bilaga 2 flik Nationell jämförelse
Borås Stad kan inte se att barnens trygghet och säkerhet har påverkats av de brister
som Skolinspektionen anger. Föräldraenkäterna visar att föräldrarna är nöjda och
känner sig trygga när de lämnar sina barn. Bilaga 2 flik föräldraenkät
Åtgärder inom respektive kritikområde
Kritikområde 1: Ge förskollärarna förutsättningar att följa upp och utvärdera verksamhetens innehåll, aktiviteter och pedagogiska processer.
Utdrag ur Borås Stads svar till Skolinspektionen 2013-11-07:
Borås Stad har fattat beslut om att utöka ramen med 20 mkr till förskolan. Den utökade ramen
innebär 48 nya tjänster och en minskning med 0,35 barn per årsarbetare.
Borås Stad tecknar kollektivavtal som reglerar planeringstiden för förskollärare om 5 timmar i
veckan. Avtalet skapar förutsättningar för förskollärarna att infria sitt pedagogiska uppdrag.
Utdrag ur Borås Stads svar till Skolinspektionen 2014-04-15:
Borås Stad tecknar avtal för Pedagogisk utvecklingstid för förskollärare verksamma i förskolan.
Avtalet träder i kraft 2014-05-01. Huvudmannen säkerställer att avtalet efterlevs genom uppföljning i huvudmannens årliga kvalitetsrapport Undervisning och resultat. Genom att träffa detta avtal
skapar huvudmannen förutsättningar för förskolans pedagoger att infria sitt pedagogiska uppdrag.
Borås Stad bedömer att författningarnas grundläggande krav är uppfyllda.
Borås Stad redovisade för Skolinspektionen att avtal för pedagogisk utvecklingstid
skulle tecknas. Då det inte var möjligt att nå en överenskommelse med de fackliga
organisationerna har Borås Stad, ensidigt, tagit fram ”Rutiner för pedagogisk utvecklingstid”, PUT, för förskollärare i förskolan och för pedagogisk personal i förskoleklass och fritidshem”. Syftet med rutinerna är skapa förutsättningar för pedagogisk
personal i förskola, förskoleklass och fritidshem att svara upp mot respektive läro-
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plans krav. Samtliga förskolechefer har fått i uppdrag att organisera verksamheten i
enlighet med rutinen. Bilaga 3.
Kvalitetsrapporterna visar att en övervägande andel av förskolecheferna bedömer att
förutsättningarna för pedagogerna att planera undervisningen har förbättrats jämfört
med 2013.
64 %, (57 % 2013) av förskolecheferna anger i kvalitetsrapport undervisning och
resultat 2014 att det fungerar i hög eller mycket hög grad att organisera verksamheten
så att pedagogerna ges förutsättningar för att planera undervisningen. Bilaga 2: flik
Kvalitetsrapport pedagogiskt ledarskap.
Av Skolinspektionens underlag från intervjuer med förskolechefer och personal 201409- 02-04, framgår det att en del av personalen anger att de upplever att man ”tar tid
från barnen” om man avsätter tid för planering och uppföljning av verksamheten.
Här kommer Borås Stad om att arbeta för att förbättra och förändra förhållningsätt
genom att skapa förståelse för att den tid som avsätts också gynnar barnen i form av
en bättre verksamhet.
Borås Stads avsikt är att fortsätta arbetet med att förbättra förutsättningarna genom
de extra medel som tillförts förskolan i budget, samt genom att utbyggnaden av förskolor fortsätter. De resurser i form av ökat antal årsarbetare som tillförts förskolan
under 2014, har resulterat i att antalet barn per personal har utvecklats i positiv riktning jämfört med de föregående åren. Det totala antalet barn per årsarbetare har i
jämförelse mellan åren 2012-2014 minskat från 6,40 till 6,15 vid mätningen i april.
Motsvarande siffror vid oktobermätningen är en minskning från 6,03 till 5,85 barn
per årsarbetare. Bilaga 2 flik Lokal statistik barn och personal.
Kritikområde 2: Ge alla barn som behöver särskilt stöd det stöd som deras speciella behov kräver.
Utdrag ur Borås Stads svar till Skolinspektionen 2013-11-07:
Borås Stad har fattat beslut om att utöka ramen med 20 mkr till förskolan. Den utökade ramen
innebär 48 nya tjänster och en minskning med 0,35 barn per årsarbetare. Nivåhöjningen möjliggör
att barnen i förskolan får det särskilda stöd de behöver.
Specialpedagogiskt kompetenscentrum, SPKC, har tagit fram ett stödmaterial. Varje förskola följer
barnens utveckling och identifierar enskilda barns behov av särskilt stöd. Stödmaterialet inkluderar
även analys av förhållningssätt, bemötande och kompetensutvecklingsbehov.
I respektive stadsdel finns även tillgång till Barn- och elevhälsa i syfte att stötta förskolorna i sitt
arbete med barn i behov av särskilt stöd. Barn- och elevhälsans arbete synliggörs i Barnhälsoplanen.
Utdrag ur Borås Stads svar till Skolinspektionen 2014-04-15:
Barnhälsoplanen är beslutad.
Kommunen fördelar resurser till de olika verksamheterna enligt en politiskt beslutad resursfördelningsmodell. Basresursen är 88 % av den totala resursen till förskolan. 12 % av resurserna fördelas
efter strukturindex som tar hänsyn till om barnet har utlandsfödda föräldrar (och förvärvsarbetande
föräldrar (70 %).
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Kommunen har utifrån resursfördelningsmodellen initierat ett arbete med syfte att säkerställa att
barn i behov av särskilt stöd får sitt stödbehov tillgodosett. En arbetsgrupp har fått i uppdrag att
utarbeta en kartläggningsmodell som syftar till ökad likvärdighet inom staden. Arbetsgruppens uppdrag är även att se över vilka insatser som sätts in och analysera åtgärder som pågår på individ-,
grupp- och organisationsnivå.
Våren 2014 har förskolan i Borås Stad ytterligare 17 årsarbetare tillsatts med uppdrag att arbeta
som resurspersonal för barn i behov av särskilt stöd.
Stadsdelarnas Språkotek har även som uppdrag att stötta förskolorna i sitt arbete med barn i behov
av särskilt stöd.
Borås Stad bedömer att författningarnas grundläggande krav är uppfyllda, men att det
även finns utrymme för ytterligare förbättringar.
De 20 miljonerna som tillförts förskolan 2014 har resulterat i att personalresurserna
för barn i behov av särskilt stöd har ökat. Den lokala statistiken visar att antalet barn
per årsarbetare resurs har minskat både vid aprilmätningen och vid oktobermätningen
jämfört med de föregående åren. Bilaga 2 flik Lokal statistik barn och personal
Kvalitetsrapporten för 2013 visar att något fler än hälften av förskolecheferna bedömer att det finns tillräckligt med verktyg för tidig upptäckt av barns behov av stöd.
En stor andel av förskolecheferna bedömer att Specialpedagogiskt kompetenscentrums,(SPKC), insatser lett till ökad kompetens hos personalen, samt att de själva delvis eller helt har kompetens att leda personalen i ett inkluderat arbetssätt. Rapporten
visar även att en stor andel av personalen har kunskap om de funktionsnedsättningar
som finns hos barnen.
2014 års Kvalitetsrapport belyser hur Borås Stads barnhälsoplan används i verksamheten. Rapporten visar att det återstår en del när det gäller implementering av planen.
Det visar sig även i förskolechefernas uppfattning om hur barnhälsoteamets personal
arbetar utifrån planen.
Förskolecheferna bedömer att barnhälsoarbetet i hög/mycket hög grad bidrar till en
ökad måluppfyllelse samt upplever att de får ett bra stöd i barnhälsoarbetet. Bilaga 2:
flik Kvalitetsrapport särskilt stöd.
Stadsdelarna har påbörjat arbetet med kartläggningsmodellen som syftar till att identifiera vilka insatser som sätts in och analysera åtgärder som pågår på respektive förskola. Kartläggningen utgör underlag för vilka åtgärder som behövs för att stödja förskolans behov av utveckling av arbetet avseende särskilt stöd. Avsikten är att få en
likvärdig bedömning av barns behov och de resurser som behövs för att tillgodose
behoven.
Inför 2015 skapas en ny organisation av Borås Stads centrala stöd gällande barn och
elever i behov av särskilt stöd. Specialpedagogiskt kompetenscentrum, SPKC, avvecklas. Motivet är att de operativa stödinsatser av specialistkaraktär, som behövdes i den
gamla kommundelsorganisationen med 10 kommundelar, idag bedöms kunna hanteras inom de tre Stadsdelarnas nu betydligt större barn- och elevhälsoorganisation.
Ansvaret och resurserna flyttas därmed över till stadsdelarna.
Specialpedagogiskt kompetenscentrum, SPKC, har även haft ett övergripande
uppdrag, där samordning av vissa nyckelfunktioner, verksamhetsutveckling och
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systematiskt kvalitetsarbete fortfarande kommer att finnas kvar i det
kommungemensamma uppdraget.
Kritikområde 3: Medverka till att barn med annat modersmål än svenska
får möjlighet att utveckla sitt modersmål
Utdrag ur Borås Stads svar till Skolinspektionen 2013-11-07:
Modersmålsstöd i förskolan ska vara en del av den ordinarie verksamheten. Stödet ska bedrivas av
förskolans pedagoger som har flerspråkig kompetens.
I förskolan ska det finnas tillgång till språkpedagoger. Borås Stad ger därför Kommungemensam
Förskola och Skola i uppdrag att utveckla detta arbete.
Vid rekrytering ska alla annonser inneha följande skrivelse ”Vi ser gärna sökande med annan
språklig bakgrund”.
Utdrag ur Borås Stads svar till Skolinspektionen 2014-04-15:
En arbetsgrupp har initierats med representanter ifrån de tre förvaltningarna. Arbetsgruppens uppdrag är att samordna, utveckla och sprida goda exempel och erfarenheter med syfte att skapa en
likvärdighet i Borås Stad avseende arbetet med barn med annat modersmål än svenska.
Språkotek finns i två av stadsdelarna och är i uppstartsskedet i den tredje stadsdelen. Syftet med
Språkoteken är att stötta förskolorna i sitt arbete genom att tillhandahålla material, hålla i föräldragrupper, utmana personal på förskolorna samt arbeta för utveckling av arbetssätt.
I en av stadsdelarna finns en tjänst som Språkpedagog. Dennes uppdrag är att stötta förskolorna i
sitt arbete och utveckla arbetssättet i stadsdelens förskolor med inriktning mot språkutveckling i
allmänhet och modersmålsstöd i synnerhet.
Barnhälsan i de tre stadsdelarna har i uppdrag att handleda och hålla i kompetensutveckling gentemot personalen som möter barn med annat modersmål än svenska.
Ett arbete pågår med att matcha förskollärares språkkompetens med behov på förskolorna i bemanningsarbetet.
Borås Stad bedömer att författningarnas grundläggande krav är uppfyllda, men att det
finns utrymme för ytterligare förbättringar.
Av Skolinspektionens underlag från intervjuer med förskolechefer och personal 201409- 02-04, framgår det bland annat ”att det finns personal med språkkompetens, men
att de inte flyttas till andra avdelningar”. Andra säger att ”stora barngrupper gör det
svårt att utnyttja deras språkkompetens”. Man anger även att "personalens kompetens
inte används medvetet utan att det sker mer slumpmässigt”.
Kvalitetsrapporterna visar att det finns goda förutsättningar för att ytterligare stödja
barnens språkutveckling. Det finns tillgång till flerspråkig personal i förskolorna, men
det varierar både i omfattning och i hur man arbetar med att organisera verksamheten
utifrån de behov som finns. Här avser Borås Stad att förbättra organiseringen av
verksamheten så att den kompetens som finns tas tillvara. Verksamheterna behöver
även förbättra sitt arbete för att skapa ett synsätt, där modersmålsstödet ses som en
naturlig del av den dagliga verksamheten.
Som stöd i arbetet finns de Språkotek som angavs i svaret till Skolinspektionen.
Språkotek startar även i den tredje stadsdelen i början av 2015
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Samtliga områdeschefer anger också att Skolverkets stödmaterial avseende modersmålsstöd i förskolan används i arbetet.
I kvalitetsrapport modersmål 2014 bedömer förskolecheferna att verksamheten avseende barns språkutveckling har förbättrats jämfört med 2012 Avseende modersmålsstödet har andelen förskolechefer som bedömer att det fungerar ökat i stor omfattning jämfört med 2012 års bedömning. Bilaga 2: flik Kvalitetsrapport modersmål.
2014-11-17 har beslut fattats om att 10,000 kr per barn i åldern 1-5 år av den statliga
etableringsersättningen, som Migrationsverket betalar ut för nyanlända överförs till
Centrum för flerspråkigt lärande, CFL. Medlen ska användas till satsningar riktade till
förskolan som t ex kompetensutvecklingsinsatser gentemot personalen som möter
barn med annat modersmål än svenska, vilket förväntas leda till att av modersmålsstödet ytterligare kan förbättras.
Sammanfattning
Sammanfattningsvis anser Borås Stad att verksamheterna uppfyller författningarnas
grundläggande krav.
Kvalitetsrapporterna ger Borås Stad god kännedom om vilka områden som behöver
utvecklas och Borås Stads identifierade utvecklingsområden är i viss mån samstämmiga med de områden där Skolinspektionen riktat kritik mot Borås Stad.
Kvalitetsrapporterna visar att verksamheten utvecklats i rätt riktning, men också att
det finns utrymme för ytterligare förbättringsåtgärder.
Förskolan är fortsatt ett prioriterat område, både vad gäller att verksamheten ska uppfylla författningarna krav för det pedagogiska arbetet och gällande tillgång till förskoleplats.

Ulf Olsson (S)
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef

Bilaga 2 Kvalitetsrapport pedagogiskt ledarskap
Förskolechefens värdering
Pedagogiskt ledarskap 2013

Pedagogiskt ledarskap 2014

Förskolechef organiserar verksamheten så att pedagogerna ges
förutsättningar att planera undervisningen.

Förskolechef organiserar verksamheten så att pedagogerna ges
förutsättningar att planera undervisningen

Stadsdel

Fungerar
Fungerar Fungerar i Fungerar i
i mycket
inte alls liten grad hög grad
hög grad

Fungerar i
Fungerar Fungerar i Fungerar i
mycket hög
inte alls liten grad hög grad
grad

Stadsdel

Norr

1 förskola 18 förskolor 7 förskolor

Norr

4 förskolor

20 förskolor 3 förskolor
26 förskolor

Väster

7 förskolor

29 förskolor

Väster

9 förskolor

Öster

9 förskolor

10 förskolor

Öster

18 förskolor 8 förskolor

1 förskola

Kommungemensam förskola

1 förskola

Borås Stad

32 förskolor 54 förskolor 3 förskolor

Kommungemensam förskola
Borås Stad

1 förskola 34 förskolor 47 förskolor

Förskolechef följer upp och utvärderar de former för rutiner för
dokumentation som används så att de är effektiva och ändamålsenliga för
ett systematiskt kvalitetsarbete.
Stadsdel

Fungerar
Fungerar Fungerar i Fungerar i
i mycket
inte alls liten grad hög grad
hög grad

Förskolechef följer upp och utvärderar de former för rutiner för dokumentation
som används så att de är effektiva och ändamålsenliga för ett systematiskt
kvalitetsarbete
Stadsdel

Fungerar i
Fungerar Fungerar i Fungerar i
mycket hög
inte alls liten grad hög grad
grad

Norr

9 förskolor

17 förskolor

Norr

1 förskola

26 förskolor

Väster

2 förskolor

34 förskolor 1 förskola

Väster

1 förskola

34 förskolor

Öster

5 förskolor

19 förskolor

Öster

7 förskolor

19 förskolor

1 förskola

Kommungemensam förskola

Kommungemensam förskola
Borås Stad

16 förskolor 71 förskolor 1 förskola

Borås Stad

1 förskola
9 förskolor

80 förskolor

Bilaga 2 Kvalitetsrapport- särskilt stöd
Förskolechefens värdering
Barn i behov av särskilt stöd 2013

Barn i behov av särskilt stöd 2014
1. Barnhälsoplanen är framtagen, men vi har inte tagit del av den på
enheten.
2. Barnhälsoplanen är känd av så gott som all personal. Vi har dock inte
implementerat allt i planen.

Finns tillräckligt med verktyg/ rutiner/screening för tidig
upptäckt?
Ja
Stadsdel Norr

3. Barnhälsoplanen är implementerad och används i verksamheten.

Nej
19

Stadsdel Väster

2

Stadsdel Öster
Kommungemensam förskola
Borås Stad

Stadsdel
34

Nivå 2

på väg mot

27 förskolor 0 förskolor

0 förskolor

0 förskolor

18

Väster

20 förskolor 16 förskolor

0 förskolor

0 förskolor

1

Öster

0 förskolor
47
förskolor

0 förskolor

3 förskolor

40

34

I mindre
grad

Inte alls

Borås Stad

I högsta
grad

I hög grad

1

Ingen
erfarenhe
1

1

4

3

5

Stadsdel Öster

6

2

5

Kommungemensam förskola

1

Stadsdel Väster

1

1

1

17

0 förskolor

16 förskolor 0 förskolor

3 förskolor

Nivå 3
0
förskolor
0
förskolor
23
förskolor
23
förskol

I hur hög grad arbetar barnhälsoteamets personal på min förskola utifrån
hur uppdraget är formulerat i barnhälsoplanen?”.
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Borås Stad

på väg mot

Norr

I vilken grad har SPKC:s fortbildningsinsatser lett till en ökad kompetens hos
förskolans/skolans personal?

Stadsdel Norr

Nivå 1

6

11

I liten grad

I hög grad

I
mycket

13 förskolor

4 förskolor

8 förskolor

3
förskolor

Förskolepsykolog 5 förskolor

12 förskolor

12 förskolor

7 förskolor

Specialpedagog 1 förskola

0 förskolor

4 förskolor

16 förskolor

Språkpedagog

3 förskolor

1 förskola

8 förskolor

16 förskolor

Specialpedagog 0 förskolor

1 förskola

0 förskolor

10 förskolor

Stadsdel

Har ingen
Inte alls
erfarenhet

Norr:
Specialpedagog 0 förskolor
Väster:
0
förskolor
15
förskolor
7
förskolor

Öster:
11
förskolor

Personalen har kunskap kring de funktionsnedsättningar som finns hos
våra barn och kan hantera de pedagogiska konsekvenserna av dessa.
Stämmer
inte alls
Stadsdel Norr
Stadsdel Väster

3 förskolor

Stadsdel Öster

Stämmer
delvis

Stämmer helt

Stadsdel

Inte alls

I liten grad

I hög grad

I mycket hög
grad

18 förskolor

7 förskolor

Norr

0 förskolor

0 förskolor

26 förskolor

1 förskola

29 förskolor

4 förskolor

Väster

0 förskolor

0 förskolor

30 förskolor

6 förskolor

Öster

0 förskolor

0 förskolor

9 förskolor

15 förskolor

Borås Stad

0 förskolor 0 förskolor

17 förskolor

Kommungemensam förskola
Borås Stad

1 förskola
3 förskolor

Stadsdel Norr

Stämmer helt

Stadsdel

Inte alls

I liten grad

I hög grad

I mycket hög
grad

2 förskolor

25 förskolor

Norr

0 förskolor

12 förskolor

0 förskolor

15 förskolor

Väster

0 förskolor

0 förskolor

14 förskolor

22 förskolor

15 förskolor

Öster

0 förskolor

2 förskolor

9 förskolor

15 förskolor

1 förskola

Borås Stad

0 förskolor 14 förskolor 23 förskolor 52 förskolor

Stadsdel Väster

36 förskolor
2 förskolor

Borås Stad

Graden av hur mycket stöd förskolechef upplever i barnhälsoarbetet

Stämmer
delvis

Stadsdel Öster
Kommungemensam förskola

65 förskolor 22 förskolor

64 förskolor 12 förskolor

Som förskolechef har jag tillräcklig kompetens för att leda min
personal i ett inkluderat arbetssätt
Stämmer
inte alls

I hur hög grad bidrar barnhälsoarbetet till en ökad måluppfyllelse.

40 förskolor 41 förskolor

Bilaga 2 Kvalitetsrapport modersmål
Förskolechefens värdering
Språkutveckling 2012

Språkutveckling 2013

Språkutveckling 2014

Förskolan diskuterar fortlöpande hur förskolan ska
kunna stödja och stimulera varje barns språkutveckling.

Förskolan diskuterar fortlöpande hur förskolan ska kunna stödja
och stimulera varje barns språkutveckling.

Förskolan diskuterar fortlöpande hur förskolan ska kunna stödja
och stimulera varje barns språkutveckling

Fungerar
delvis

Fungerar
bra

Stadsdel

Norr

2 förskolor

26 förskolor

Norr

Väster

16 förskolor

Stadsdel

Fungerar
inte alls

Fungerar
inte alls

Fungerar i
liten grad

Fungerar i
mycket hög
grad
16 förskolor 2 förskolor
Fungerar i
hög grad

Stadsdel

1 förskola
4 förskolor

15 förskolor

Väster

1 förskola

24 förskolor 6 förskolor

Väster

17 förskolor

Öster

1 förskola

22 förskolor 3 förskolor

Öster

Kommungemens
am verksamhet
Borås Stad

1 förskolor

Kommungemen
sam förskola
Borås Stad

18 förskolor 59 förskolor

Pedagogerna är medvetna om sin betydelse som
språklig förebild och strävar efter att använda ett
nyanserat och uttrycksfullt språk och att förmedla
formuleringsglädje och lust att kommunicera.
Stadsdel

Fungerar
inte alls

Fungerar
delvis

Norr
Väster

9 förskolor

Öster
Kommungemens
am verksamhet
Borås Stad

9 förskolor

2 förskolor 62 förskolor 12 förskolor

Pedagogerna är medvetna om sin betydelse som språklig förebild
och strävar efter att använda ett nyanserat och uttrycksfullt språk
och att förmedla formuleringsglädje och lust att kommunicera.
Fungerar
inte alls

Fungerar i
liten grad

Fungerar i
mycket hög
grad

Kommungemen
sam förskola
Borås Stad

16 förskolor

Fungerar i
mycket hög
grad
6 förskolor

17 förskolor

9 förskolor

20 förskolor

6 förskolor
1 förskola

5 förskolor 53 förskolor 22 förskolor

Pedagoger är medvetna om sin betydelse som språklig förebild
och använder ett nyanserat och uttrycksfullt språk och förmedlar
lust att kommunicera

Stadsdel

28 förskolor

Norr

20 förskolor 5 förskolor

Norr

12 förskolor

11 förskolor

22 förskolor

Väster

14 förskolor 17 förskolor

Väster

3 förskolor

15 förskolor

17 förskolor

17 förskolor

Öster

7 förskolor

Öster

2 förskolor

15 förskolor

10 förskolor

1 förskola

Kommungemen
sam förskola

68 förskolor

Borås Stad

1 förskola

18 förskolor

Stadsdel

1 förskola

Kommungemen
sam förskola

42 förskolor 38 förskolor

Borås Stad

Fungerar
inte alls

Fungerar i Fungerar i
liten grad hög grad

Fungerar i
mycket hög
grad

Fungerar
bra

1 förskola

Fungerar i
hög grad

Fungerar i Fungerar i
liten grad hög grad

Norr

Öster

1 förskola

Fungerar
inte alls

1 förskola
5 förskolor 42 förskolor 39 förskolor

Barn med annat modersmål än svenska får även
modersmålsstöd.
Stadsdel

Fungerar
inte alls

Barn med annat modersmål än svenska får även modersmålsstöd

Fungerar
delvis

Fungerar
bra

Stadsdel

Norr

27 förskolor

Väster

22 förskolor

1 förskola

6 förskolor

Väster

Öster

12 förskolor

4 förskolor

1 förskola

Öster

Borås Stad

Norr

61 förskolor 5 förskolor

7 förskolor

Pedagoger använder medvetet vardagliga situationer till
att stödja och stimulera barnens språk. Barnen ges
rikliga tillfällen att uttrycka sig i ord, att beskriva,
benämna, berätta och att lyssna och att använda
språket då de löser problem och konflikter.
Stadsdel

Fungerar
inte alls

Fungerar
delvis

Norr

Borås Stad

Fungerar
inte alls

Fungerar i
liten grad

6 förskolor 14 förskolor
18
11 förskolor
förskolor
20
5 förskolor
förskolor
44
30
förskolor förskolor

Fungerar i
hög grad
2 förskolor

Fungerar i
mycket hög
grad
3 förskolor

Stadsdel

Fungerar
inte alls

Fungerar i
liten grad

Stadsdel

Fungerar
inte alls

Fungerar i Fungerar i
liten grad hög grad
14 förskolor 1 förskola

Norr

4 förskolor

1 förskola

Väster

25 förskolor 6 förskolor

1 förskola

Öster

16 förskolor 9 förskolor

1 förskola

Borås Stad

45
förskolor

2 förskolor

4 förskolor

3 förskolor

Pedagoger använder medvetet vardagliga situationer till att stödja
och stimulera barnens språk. Barnen ges rikliga tillfällen att
uttrycka sig i ord, att beskriva, benämna, berätta och att lyssna och
att använda språket då de löser problem och konflikter.

Fungerar
bra

Barn med annat modersmål än svenska får även modersmålsstöd

Fungerar i
hög grad

Fungerar i
mycket hög
grad

Pedagogerna använder medvetet vardagliga situationer till att
stödja och stimulera barnens språk. Barnen ges rikliga tillfällen att
uttrycka sig i ord, att beskriva, benämna, berätta och att lyssna
och att använda språket då de löser problem och konflikter
Stadsdel

28 förskolor

Norr

21 förskolor 4 förskolor

Norr

Väster

7 förskolor

23 förskolor

Väster

2 förskolor

Väster

Öster
Kommungemens
am verksamhet
Borås Stad

2 förskolor

13 förskolor

Öster
Kommungemen
sam förskola
Borås Stad

19 förskolor 4 förskolor

1 förskola
9 förskolor

65 förskolor

29 förskolor

1 förskola
42 förskolor 38 förskolor

29
förskolor

Fungerar i
mycket hög
grad

Öster
Kommungemen
sam förskola
Borås Stad

Fungerar
inte alls

Fungerar i Fungerar i
liten grad hög grad

2 förskolor

Fungerar i
mycket hög
grad

12 förskolor

11 förskolor

19 förskolor

13 förskolor

20 förskolor

6 förskolor
1 förskola

2 förskolor 51 förskolor 31 förskolor

Bilaga 2 Brukarundersökning
föräldrar
Förskola Brukarundersökning föräldrar
2011

2013

2014

Jag känner mig trygg när jag lämnar mitt barn

3,69

3,61

3,64

Mitt barn tycker det är roligt i förskolan

3,65

3,63

3,59

Mitt barn ges möjlighet att påverka sin vardag

3,07

2,99

3,14

Mina synpunkter tas tillvara i planering och
genomförande av verksamheten

3,07

2,96

3,04

2,93

3,08

medelvärde av 4 möjliga

Synpunkter från barnen inhämtas systematiskt årligen
och används i planering av verksamheten

..

Personalen har ett vänligt bemötande mot barnen

3,73

3,73

3,70

Personalen har ett professionellt bemötande mot mig
som förälder

3,58

3,62

3,54

Bilaga 2 Lokal statistik barn och personal
Barn och personal 2012-2014
Ant. Plac.
Barn
2012-04-15
2013-04-15
2014-04-15

Grundbe- Barn per Åa Resurs
Barn per Åa Totalt Åa
Barn per
manning grundb.
särsk stöd särsk stöd
Åa Totalt
Åa
ÅA
5213
778,70
36,28
814,98
6,69
143,69
6,40
5425
833,15
6,51
37,82
143,44
870,97
6,23
5594
853,25
56,06
909,30
6,56
99,79
6,15

2012-10-15
2013-10-15
2014-10-15

4933
5099
5152

788,06
820,86
833,75

6,26
6,21
6,18

29,90
38,68
47,06

164,98
131,83
109,48

817,96
859,54
880,81

6,03
5,93
5,85

381
7,3

74,55
9,57

-0,14
-2,07

19,78
54,52

-43,90
-30,55

94,32
11,57

-0,24
-3,82

219,0
4,4

45,69
5,80

-0,08
-1,28

17,16
57,39

-55,51
-33,64

62,85
7,68

-0,18
-3,01

Förändring
2012-2014
April antal
Procent
Okt antal
Procent

Bilaga 2 Nationell jämförelse
Statistik förskola 2011-2014- Nationell
jämförelse
2011
79

2012
80

2013
83

Större städer (ovägt medel)
Alla kommuner, ovägt medel
Borås

83
81
5,6

84
83
6,0

85
84
5,9

Större städer (ovägt medel)
Alla kommuner, ovägt medel
Borås

5,3
5,4
100

5,3
5,4
98

5,4
5,4
100

Större städer (ovägt medel)
Alla kommuner, ovägt medel
Borås

72
75
67,2

68
73
63,9

68
70
64,3

Större städer (ovägt medel)
Alla kommuner, ovägt medel

60,0
57,5

61,0
57,9

61,1
57,9

Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)

Borås

Barn per årsarbetare i förskolan, antal

U. Plats på förskola på önskat
placeringsdatum, andel barn (%)

Årsarbetare i förskolan med pedagogisk
högskoleexamen, andel (%)

* lokal statistik oktober 2014

2014

5,85*

Bilaga 2 Avdelningar förskola
Antal nya avdelningar förskola
Pågående Planerad
Nya 2012- m start
e 20162014
2015
2017
Stadsdel Norr

6

2,5

Stadsdel Väster

7,5

0,5

Stadsdel Öster

2,5

1

Summa totalt

16

4

320

80

Antal platser ber på 20 pl per avd

55

EC446:
Avser nettotillskott 2012-2015. Vid nybyggnation avvecklas en del gamla ,
icke ändamålsenliga avdelningar.
Utöver detta öppnas tillfälliga avdelningar under läsårets gång då det fylls på
med barn hela tiden fram till att 6- åringarna går över till skolan vid ht start.
2012-2015
EC446:
Avser planerade avdelningar i budget- oklart i nuläget vad nettotiollskottet
blir då en del icke ändamålsenliga avdelningar avvecklas. Styrs även av
hur efterfrågan utvecklas.

BORÅS STAD
Personal och förhandling

RUTINER

Bilaga 3

2014-06-05

Rutiner för pedagogisk utvecklingstid, PUT,
för förskollärare i förskolan och
för pedagogisk personal i förskoleklass och fritidshem
Syftet med rutinerna är skapa förutsättningar för pedagogisk personal i förskola, förskoleklass
och fritidshem att svara upp mot respektive läroplans krav.
Pedagogisk utvecklingstid är tid för arbetsuppgifter som inte kan göras i barngrupp.
Exempel på sådana arbetsuppgifter:
• Enskild och gemensam planering av den pedagogiska verksamheten
• Pedagogiskt utvecklingsarbete på uppdrag av förskolechef eller rektor
• Pedagogiska konferenser
• Planeringsdagar
• APT
Rutinerna gäller från 2014-08-01 och ska vara fullt ut implementerade senast 2014-12-31.
Pedagogisk utvecklingstid för förskollärare i förskolan är i snitt 5 tim/vecka/heltidsanställd.
För deltidsanställd blir den pedagogiska utvecklingstiden motsvarande sysselsättningsgraden.
Dessa timmar fördelas mellan förskollärarna på förskolan utifrån ansvarsgrad, vilket sker i
dialog med förskolechef.
Pedagogisk utvecklingstid för pedagogisk personal i förskoleklass/fritidshem är
i snitt 5 tim/vecka/heltidsanställd.
Dessa timmar fördelas i arbetslaget utifrån ansvarsgrad, vilket sker i uppdragsdialog med rektor.
Uppföljning av den pedagogiska utvecklingstiden sker på enhetsnivå i huvudmannens årliga
kvalitetsrapport ”Undervisning och resultat”.
Arbetsgrupp Kommungemensamt LSG ska samverka kring hur dessa rutiner ska
implementeras och utvärderas.

För Borås Stad

Annica Dahlén
Förhandlingschef

