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Ewa Luvö

Dnr 2013/KS0415

25 februari 2016
handlingar

Kommunfullmäktige

Nr 27
Svar
Svar på
på motion
motion av
av Falco
Falco Güldenpfennig
Güldenpfennig (KD):
(KD):
Tjänstegarantier
en kvalitetskontroll
kvalitetskontrollvärdig
värdig namnet
Tjänstegarantier -- en
2015-11-30
namnet Dnr 2013/KS0415
Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 maj 2013
inlämnat rubricerad motion.
Motionen har varit remitterad till alla nämnder och bolag. Flera av remissinstanserna har
tillstyrkt en av att-satserna men avstyrkt den andra. Åtta har avstått från att yttra sig. Se
bilaga.
I motionen föreslås nedanstående att-satser:
-

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera och analysera det tidigare arbetet med
medborgarkontrakt: åtta tillstyrker och fem avstyrker.

-

Kommunstyrelsen får i uppdrag att initiera, driva och samordna införandet av
kvalitetssäkrade tjänstegarantier i Borås Stads samtliga verksamheter: fyra tillstyrker och
åtta avstyrker.

From budget 2005 infördes medborgarkontrakt för de dåvarande kommundelsnämnderna,
Gatunämnden, Byggnadsnämnden, Kulturnämnden, Miljönämnden och
Utbildningsnämnden. Dessa kontrakt var indelade i tre punkter: våra löften, våra krav och
våra garantier. Flera av de löften som gavs innebar i sig inget annat än att följa de lagar, regler
och förordningar som redan fanns för verksamheterna. I budget 2012 fastställdes att
”medborgarkontrakten har efter ett antal år spelat ut sin roll och fasas därför ut till förmån för andra
modeller för att säkra kvaliteten. Kontrakten kommer att avvecklas 2012.”
Kommunstyrelsen anser att det i dag finns ett annat förhållningssätt till kvalitets- och
verksamhetsutveckling än när kontrakten infördes. Det finns ett mer och tydligare uttalat
brukar/kundfokus i Kvalitetspolicyn. Det finns också ett mer systematiskt kvalitetsarbete för
t ex förskola, skola och äldreomsorg än vad som funnits tidigare. From januari 2014 finns
också en gemensam synpunktsfunktion, som ger en möjlighet till förbättringar utifrån
brukarnas/kundernas/boråsarnas synpunkter.
I november 2011 antog Kommunstyrelsen ”Modeller för att följa upp kvaliteten i Borås Stad”
med syfte att:
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•

Förbättra möjligheten till information, dialog och inflytande för medborgarna.

•

Ta tillvara synpunkter från brukare och medborgare för att förbättra verksamhet, service och
bemötande.

•

Följa upp hur verksamheterna tillgodoser brukarnas behov.

•

Analysera, följa upp och förbättra verksamheten.

•

Identifiera förbättringsområden i den interna styrningen och ledningen utifrån ett
övergripande perspektiv.

•

Jämförelse med oss själva över tid

Detta gör att det idag finns en helt annan systematik för att arbeta med dessa frågor än
tidigare. Det gör det också möjligt att informera brukarna/kunderna/boråsarna om innehåll
och kvalitet. From 2014 har kommunfullmäktige också antagit principer för medborgardialog,
vilket ger nya möjligheter till dialog mellan medborgare och politiker.
När det gäller att klargöra brukarnas/kundernas rättigheter och vilka krav offentliga tjänster
och service ska leva upp till, så delar Kommunstyrelsen motionärens synpunkter om vikten av
detta, men anser att det bör ske i en bättre och tydligare information, både generell och i det
individuella mötet.
Medborgarkontrakten fanns till och med 2011 men under de senare åren användes de, och
följdes upp, mer eller mindre aktivt i de olika verksamheterna och det är idag omöjligt att göra
en utvärdering så långt efteråt. Det finns ingen tillräckligt bra statistik för att kunna uttala sig
om varken efterlevnad eller synpunkter och klagomål. Kommunstyrelsen anser därför att
detta inte är möjlig att genomföra på ett tillräckligt bra sätt för att kunna göra de analyser som
efterfrågas.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef

B 373


kommunfullmäktiges handlingar | 25 februari 2016

Tjänstegarantier – en kvalitetskontroll värdig namnet
Alla boråsare borde ha rätten att veta vad de kan förvänta sig av den service och tjänster som
kommunens tillhandahåller. Kristdemokraterna föreslår därför att tjänstegarantier införs i
Borås Stad.
Tjänstegarantier kan definieras som en juridiskt icke bindande avsiktsförklaring mellan
kommunen och våra medborgare eller brukare av en offentlig tjänst. Grundtanken med
tjänstegarantier är ett skrivet dokument där det offentliga tillsammans med medborgaren
definierar vilka krav offentliga tjänster och offentlig service ska leva upp till.
Tjänstegarantier är ett sätt att förtydliga och stärka medborgarens inflytande och möjligheter
att påverka service och tjänster. Tjänstegarantier klargör vilka rättigheter boråsarnas kan ha
gentemot kommunen. Dessutom förbättras kvalitetsarbetet. Dialogen och förståelsen mellan
politiker, tjänstemän och medborgare stärks, och arbetssituationen för personalen förbättras.
Borås har tidigare haft medborgarkontrakt, vilka hade ungefär samma innebörd som
tjänstegarantier. Vi kristdemokrater vill nu att det görs en utvärdering av det tidigare arbetet
med målsättningen att det istället införs kvalitetssäkrade tjänstegarantier värdiga sitt namn.
Exempelvis tror vi att om man fastställer hur klagomål ska hanteras och tydligare kopplar
tjänstegarantierna till budget blir de mer verkningsfulla. Vi tror även att det är viktigt att de
innehåller mer än vad lagar och tillsynsmyndigheter redan har fastställt. Tjänstegarantierna
kommer att bli mer verkningsfulla om de innehåller en tydlig politisk ambitionshöjning.

Därför förslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
-

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera och analysera det tidigare arbetet med
medborgarkontrakt.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att initiera, driva och samordna införandet av
kvalitetssäkrade tjänstegarantier i Borås Stads samtliga verksamheter.

Falco Güldenpfennig (KD)
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Svar på motion av Falco Güldenpfennig(KD):
Tjänstegarantier - en kvalitetskontroll värdig
namnet
Inkomna yttranden i sammanfattning
Revisorskollegiet

Avstår från yttrande
Lokalförsörjningsnämnden

Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker motionen.
Lokalförsörjningsnämnden ser mycket positivt på att införa tjänstegarantier i Borås
Stad. Medborgarna har rätt att få veta vad de kan förvänta sig av de tjänster som
kommunen har ansvar för att utföra. Lika viktigt är att de också vet vad de inte
kan förvänta sig. Med denna kunskap skapas realistiska förväntningar och därmed
ökar sannolikt den enskildes upplevelse av kvalitén på tjänsterna.
Avgörande för att nå framgång i arbetet är att såväl medborgare, politiker som
medarbetare involveras. Alla parters erfarenheter och aspekter på vad
tjänstegarantierna ska innehålla måste beaktas.
Det finns också stora skillnader mellan olika verksamheter vilket gör att
garantierna måste anpassas. Dock bör det finnas övergripande, generella garantier
som gäller för alla förvaltningar i Borås Stad.
Servicenämnden

Avstår från yttrande
Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämnden avslår motionen om tjänstegarantier utifrån att två
nya system för kvalitetskontroll kommer att genomföras under 2014 och dessa
först måste utvärderas.
Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på att utvärdera det tidigare arbetet
med medborgarkontrakten.
Samhällsbyggnadsnämnden

Nämnden avstår från yttrande utöver de mål som redan finns för handläggningstid
för ett bygglovsärende.
Tekniska nämnden

Ej svarat
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Miljö- och konsumentnämnden

Jan-Åke Carlsson (S) yrkar att nämnden endast ska tillstyrka förslaget att
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera och analysera det tidigare arbetet
med medborgarkontrakt.
Förste vice ordföranden Lars Gunnar Comén (M) yrkar att nämnden tillstyrker
motionen
Omröstningsresultat
Vid omröstningen röstas ja för bifall till Jan-Åke Carlssons förslag av Anita
Persson (V), Jan-Åke Carlsson (S), Eva Aspman (S), Cecilia Kochan (S) och Heiti
Ernits (MP) samt nej av Lars-Gunnar Comén (M), Mona Hallberg (M), Katrine
Andersson (M) och Karl-Eric Nilsson (C),
Nämnden beslutar med fem röster mot fyra att endast tillstyrka förslaget att
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera och analysera det tidigare arbetet
med medborgarkontrakt
Kulturnämnden

Kulturnämnden tillstyrker motionen under förutsättning att det inte medför
kostnader för Kulturförvaltningen.
Tjänstegarantier kan vara ett sätt för medborgaren att få en uppfattning och tydlig
bild av den service som en kommun tillhandahåller. För Kulturnämndens
verksamheter, som många gånger bygger på personliga upplevelser som är unika
för var och en, är det svårt - för att inte säga omöjligt - att garantera en specifik
upplevelse. Kulturförvaltningen anser dock att det kan vara möjligt med någon
form av tjänstegaranti på de verksamheter som går att standardisera. Det är i
dagsläget svårt att bedöma om införande av tjänstegarantier innebär ökade kostnader
för förvaltningen. Detta bör utredas innan beslut om införande av tjänstegarantier
införs. Text
Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden tillstyrker motionen. Minoritetsgruppen i
Utbildningsnämnden reserverar sig mot beslutet.
Utbildningsnämnden tillstyrker motionen om att Kommunstyrelsen får i uppdrag
att utvärdera och analysera det tidigare arbetet med medborgarkontrakt och att
initiera, driva och samordna införandet av kvalitetssäkrade tjänstegarantier i Borås
Stads samtliga verksamheter.
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Sociala omsorgsnämnden

Borås Stad har tidigare haft medborgarkontrakt vilka hade ungefär samma
innebörd som tjänstegarantier. Medborgarkontrakten är numera borttagna.
Under 2013 har ett kommungemensamt projekt drivits centralt – syftet har varit
att skapa ”en väg in” för personer att kunna lämna synpunkter. Flertalet av stadens
förvaltningar och stadsdelar har berörts av projektet. Det finns nu således en
kommungemensam rutin för hantering av inkommande synpunkter.
Att ta vara på inkommande synpunkter ger förvaltningar och stadsdelar möjlighet
att identifiera och kartlägga utvecklingsområden och på så sätt förbättra
verksamheten. Redovisning av inkomna synpunkter sker till nämnder och KS 2
gånger/ år med start under 2014. Det kommungemensamma systemet för
hantering av inkommande synpunkter togs i bruk den 1 december.
Flera utvecklingsarbeten pågår parallellt i staden bland annat ett
kommunövergripande arbete med att ta fram värdighetsgarantier inom
äldreomsorgen. Borås Stads Kvalitetspolicy och Borås Stads ”Riktlinjer för
medborgardialog” har nyligen reviderats. I Kvalitetspolicyn beskrivs bland annat
Boråsaren i fokus och de tre ledstjärnorna professionalism engagemang och
lärande.
I ”Riktlinjer för Medborgardialog” framgår att medborgardialogen vänder sig till
alla som bor, verkar eller vistas i Borås. Syftet med en systematisk och strukturerad
medborgardialog är att förtroendevalda ska få ett bredare underlag för att fatta bra
och hållbara beslut. Brukardialogen upprätthålls av tjänstemännen
genom samtal med brukare vid t ex elevråd, boenderåd, anhörigträffar och
föräldramöten.
Sociala omsorgsnämnden menar att pågående utvecklingsarbeten och
förbättringsprocesser är fullt tillräckliga för att personer i Borås Stad ska ha
möjlighet lämna sina synpunkter. Detta i sin tur möjliggör för förvaltningar och
stadsdelar att starta nya förbättringsprocesser i verksamheter där så krävs för att
öka kvaliteten och därefter följa upp och utvärdera
Arbetslivsnämnden

Nämnden avstyrker

Arbetslivsnämnden anser att det redan idag finns tillräckliga möjligheter för
medborgarna att framföra åsikter och komma med förslag på tjänster och
verksamheter inom Borås Stad och avslår därför Motion: Tjänstegarantier – en
kvalitetskontroll värdig namnet.
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Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker motionens förslag avseende en utvärdering och
analys av det tidigare arbetet med medborgarkontrakt. Stadsdelsnämnden Norr
avstyrker motionens förslag att införa tjänstegarantier i Borås Stad.
Stadsdelsnämnden översänder svaret till Kommunstyrelsen.
Stadsdelsnämnden Norr har fått möjlighet att lämna synpunkter på motionen
”Tjänstegarantier, en kvalitetskontroll värdig namnet”.
Genom tjänstgarantierna garanterar kommunen en viss nivå i tjänsterna och att
åtgärda de brister som uppstår. Brukarens roll stärks då det blir enklare att
framföra synpunkter och klagomål på tjänsterna eftersom tjänsten är
konkretiserad. Svårigheter vid ett eventuellt införande är att konkretisera tjänsterna
och att tydliggöra verksamhetens roll och ansvar. Det kan komma att krävas en
utökning av administrationen för att klara av att handlägga de frågor och ärenden
som kommer in.
Stadsdelsnämnden Norr anser att det är viktigt att det tidigare arbetet med
medborgarkontrakt utvärderas och analyseras. Utifrån resultatet av denna
utvärdering kan en eventuell diskussion avseende införande av tjänstegarantier bli
aktuell.
Stadsdelsnämnden Väster

Kristdemokraterna föreslår att tjänstegarantier införs i Borås Stad. Av motionen
framgår att de vill att Kommunstyrelsen får i uppdrag
• att utvärdera och analysera det tidigare arbetet med medborgarkontrakt
• att initiera, driva och samordna införandet av kvalitetssäkrade
tjänstegarantier i Borås Stads samtliga verksamheter.
Det pågår redan flera utvecklingsarbeten för att öka möjligheterna för medborgare
och brukare att lämna åsikter och som på dessa sätt också påverkar kvaliteten på
verksamheten. Stadsdelsförvaltningen Väster anser att de åtgärder som är gjorda
eller pågår är tillräckliga för att verksamheterna ska kunna ta till sig kunskap och
ständigt förbättra tjänsterna utifrån brukares eller medborgares initiativ.
Stadsdelsförvaltningen Väster föreslår nämnden att avslå denna motion.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lennart Andreassons (V) förslag:
Att motionen "Tjänstegarantier -- en kvalitetskontroll värdig namnet" avslås.
Kerstin Hermanssons (C) förslag:
Att motionen "Tjänstegarantier -- en kvalitetskontroll värdig namnet" tillstyrks.
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Beslut
Stadsdelsnämnden Väster beslutar:
1. Att motionen ”Tjänstegarantier – en kvalitetskontroll värdig namnet”
avslås.
2. Att upprättat yttrande översänds som Stadsdelsnämnden Västers yttrande
till Kommunstyrelsen.
Reservation
Kerstin Hermansson (C), Gunvie Peeker (M), Alexis Mouschopanis (M), Joakim
Malmberg (FP) och Nancy Kindblad (M) reserverar sig till förmån för eget förslag
till beslut.
Stadsdelsnämnden Öster

I motionen beskrivs tjänstegarantier som en juridiskt icke bindande
avsiktsförklaring mellan kommunen och medborgare eller brukare av en offentlig
tjänst. Grundtanken med tjänstegarantier är ett skrivet dokument där det offentliga
tillsammans med medborgaren definierar vilka krav offentliga tjänster och offentlig
service ska leva upp till. I motionen föreslås att Kommunstyrelsen får i uppdrag att
utvärdera och analysera det tidigare arbetet med medborgarkontrakt samt att
initiera, driva och samordna införandet av kvalitetssäkrade tjänstegarantier i Borås
Stads samtliga verksamheter.
Stadsdelsnämnden Öster delar motionärens uppfattning att det tidigare arbetet
med medborgarkontrakt behöver utvärderas och analyseras. Att ta tillvara de goda
erfarenheterna och att därefter utveckla ett förslag på så kallade tjänstegarantier är
helt i linje med det kvalitetsarbete som Borås Stad påbörjat med utgångspunkt från
den nyligen antagna Kvalitetspolicyn. Stadsdelsnämnden Öster ställer sig därför
positiv till motionen.
Att införa tjänstegarantier inom samtliga verksamheter är ett omfattande arbete.
Av det skälet föreslår Stadsdelsnämnden Öster att det inledningsvis utses en
”pilotverksamhet” som arbetar fram ett koncept med tjänstegarantier som sedan
får utvärderas.
Förslag till beslut på sammanträdet
Petter Löberg (S) föreslår att motionen avstyrks.
Hans Gustavsson (KD) förslår att motionen tillstyrks.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Stadsdelsnämnden
Öster beslutar att tillstyrka motionen.
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A
H

Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker motionen.
Petter Löberg (S), Emina Beganovic (S), Bernt Holmén (S), Anne Rapinoja (V)
och Bo-Göran Gunnarsson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
eget förslag.
Ungdomsrådet

Ungdomsrådets avstår från yttrande
Centrala Pensionärsrådet

Avstår från yttrande

Funktionshinderrådet

Rådet anser inte att man ska utvärdera och analysera det tidigare arbetet utan
tycker att man ska se framåt utifrån att detta är en viktig fråga utifrån ett
medborgarperspektiv. Rådet tillstyrker den andra att-satsen i motionen med
tillägget att det i garantin måste vara klart och tydligt vad boråsaren kan förvänta
sig.
Borås Energi och Miljö AB

Borås Energi och Miljö avstyrker förslaget i motionen med följande kommentarer:
Bolaget arbetar i dag med synsättet att vi ska ha nöjda kunder oavsett det gäller
leverans av fjärrvärme, vatten, biogas eller avfalls- och energitjänster. Vi reglerar
våra åtaganden mot kund med avtal eller via taxebestämmelser.
Kundnöjdhet mäts i återkommande nöjdkundindex (NKI) mätningar eller vid
några av våra fokusgrupper. Bolaget har också ett Kundcenter och besökscenter
där kunderna enkelt kan komma i kontakt med bolaget. Bolaget mäter och följer
upp inkomna kundsynpunkter kontinuerligt.
Bolagets styrelse tycker det är viktigt att ha kundfokus och att arbeta med
kundrelationer. Bolagets styrelse tycker inte att tjänstegarantier tillför något
ytterligare.
REMISSAMMANSTÄLLNING
Borås Djurpark AB

Stadskansliet Avstår från yttrande
Kvalitet och utveckling
Ewa Luvö, tfn
033-35 30 40
Inudstribyggnader
i Borås AB
Industribyggnader i Borås AB tillstyrker motionen.

7 (7)

2013/KS0415

Industribyggnader i Borås AB ser mycket positivt på att införa tjänstegarantier i
Borås Stad. Medborgarna har rätt att få veta vad de kan förvänta sig av de tjänster
som kommunen har ansvar för att utföra. Lika viktigt är att de också vet vad de
inte kan förvänta sig. Med denna kunskap skapas realistiska förväntningar och
därmed ökar sannolikt den enskildes upplevelse av kvalitén på tjänsterna.
Avgörande för att nå framgång i arbetet är att såväl medborgare, politiker som
medarbetare involverasAlla parters erfarenheter och aspekter på vad tjänstegarantierna ska innehålla måste beaktas.
Det finns också stora skillnader mellan olika verksamheter vilket gör att
garantierna måste anpassas. Dock bör det finnas övergripande, generella garantier
som gäller för alla förvaltningar/bolag i Borås Stad.
AB Bostäder

Styrelsen avstår från yttrande.
B 380
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Dnr 2014/KS0584

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell

OSTADRESS

01 80 Borås

Nr 28
Kommunfullmäktige
Svar på motion av Anna Christensen (M):
Fler
för enChristensen
renare och vackrare
Svarpapperskorgar
på motion av Anna
(M); Fler stad
2015-11-20
Dnr 2014/KS0584 319
papperskorgar
för en renare och vackrare stad
Anna Christensen (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-08-14 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Uppdra åt Tekniska nämnden att placera ut fler papperskorgar
på strategiska ställen i centrum. Samt att genomföra en översyn i övriga delar av staden för att finna nya platser som år lämpliga för utplacering av papperskorgar.
Motionen har varit remitterad till Tekniska nämnden som ställer sig positiv till att
placera ut fler papperskorgar längs vissa stråk i staden. Nämnden har därför i budget
begärt medel för investering och drift av ytterligare 100 papperskorgar. Då dessa medel hittills inte ställts till förfogande har planerna inte kunnat förverkligas.
Kommunstyrelsen kan konstatera att Kommunfullmäktige i Budget 2015 beslutade
att ge Tekniska nämnden ett investeringsanslag på 1 000 tkr för att placera ut 100 nya
papperskorgar i staden. Motionen kan därmed anses vara bifallen.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef
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Motion: Fler papperskorgar för en renare och
vackrare stad
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0584

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden ställer sig positiv till att placera ut fler papperskorgar längs vissa
stråk i staden. Nämnden har därför i budget begärt medel för investering och drift av
ytterligare 100 papperskorgar. Då dessa medel hittills inte ställts till förfogande har
planerna inte kunnat förverkligas.

Tekniska nämndens yttrande
Papperskorgar finns framförallt där mycket folk uppehåller sig såsom i city, vid
bussterminaler, större busshållplatser, i parker och på torg. I city har vi satsat på
papperskorgar med snygg design i enlighet med intentionerna i ”Handbok för
stadsmiljön”. Vi har vid inspektioner kunnat konstatera att trots att papperskorgarna i
centrum ej har varit fulla eller ens halvfulla ligger alltför mycket skräp på marken
bredvid papperskorgarna. Vår slutsats är att fler papperskorgar inte med automatik
innebär mindre nedskräpning. Det krävs att folk i allmänhet tar ansvar för sitt eget
agerande och inte bara släpper skräpet där de går och står.
Vid de skräpmätningar som gjorts av Borås rent och snyggt kan dock konstaterats att
längs vissa stråk i staden skulle nedskräpningen minska genom uppsättning av
papperskorgar. Tekniska nämnden har därför i budget 2014 och 2015 äskat
investeringsmedel för uppsättandet av fler papperskorgar, 100 st, samt förstärkning av
driftbudgeten för täcka kostnaden för tömning av korgarna. Begärda medel har ännu
ej ställts till Tekniska nämndens förfogande.
TEKNISKA NÄMNDEN I BORÅS

Alexis Mouschopanis
Gunnar Isackson
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2015-11-30

Dnr 2014/KS0527

Avd: Personal- och förhandling
Handläggare: Johannes Adolfsson

Nr 29
Svar på motion Kommunfullmäktige
av Anne-Marie Ekström (FP)
och Morgan Hjalmarsson (FP) om fritt trådlöst nätverk i
Svar på motion av Anne-Marie Ekström (FP) och Morgan
centrum
Hjalmarsson
(FP): Fritt
2015-11-18
Dnr 2014/KS0527
00 trådlöst

Ärendet
Anne-Marie Ekström (FP) och Morgan Hjalmarsson (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-06-18 lämnat motion om fritt trådlöst nätverk i centrum.
I motionen föreslås Kommunfullmäktige ”Uppmana BoråsBorås genom Borås
Stadshus AB att undersöka om det är möjligt att installera ett trådlöst nätverk i de
centrala delarna av Borås i enlighet med motionens intentioner.”.
Överväganden
Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens övergripande IT-system och
kommunikationssystem och har det övergripande ansvaret för att kommunens IS/ITmiljö och arkitektur utvecklas på ett kontrollerat sätt.
Införandet av ett fritt trådlöst nätverk i centrum med syftet att ge besökare i centrum
fri tillgång till internet under en begränsad del av dygnet ställer en rad frågor kring
legala, tekniska och ekonomiska förutsättningar.
Bedömning
Det behöver göras en utredning kring de legala, tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att bedöma om det är möjligt att installera ett fritt trådlöst nätverk i centrum.
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att under första halvåret 2016 utreda de legala, tekniska och
ekonomiska förutsättningarna för inrättandet av fritt trådlöst nätverk i Borås centrum.
Motionen är därmed besvarad
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson
Kommunalråd

POSTADRESS

501 80 Borås

nätverk i centrum!

BESÖKSADRESS
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2014-06-17
Kommunfullmäktige

Fritt trådlöst nätverk i centrum!
Behovet av snabb och bra uppkoppling för mobiltelefoner och surfplattor växer. Vid stora
evenemang, då många vill ta foton och skicka meddelanden via sociala media, räcker ofta inte
de vanliga mobilnäten till. Även vid besök och genomresa kan det behövas lite snabbare
uppkoppling än mobilnätet för att skicka e-post eller bara läsa hemtidningen på nätet.
I Borås anordnas många stora evenemang í stadens centrala delar, till exempel
Sommartorsdagarna. Vid ett sådant evenemang är det nästan omöjligt att ta en bild och ladda
upp med mobilnätet. Även när det inte är evenemang är mottagningen dålig på vissa platser,
särskilt när det är mycket folk i rörelse.
Både för detta ändamål och för att ge bra service till besökare i staden behövs ett trådlöst
nätverk, wi-fi, i centrala Borås. Tjänsten ska vara gratis för en begränsad tid. En sådan tjänst,
med begränsning av två timmars användningstid per dag, har funnits bland annat i Jönköping
sedan ett år tillbaka. Bakom satsningen i Jönköping finns en rad intressenter från både det
offentliga och näringslivet. En sådan lösning borde kunna genomföras även i centrala Borås
med BoråsBorås som samordnare.
Vi tänker oss att nätet ska vara tillgängligt i en sträckning från Högskolan i norr och längs
Österlånggatan in mot Stora torget. Det ska också täcka Stadsparken och Stora Brogatan ut till
Resecentrum. En sådan utformning skulle bidra till att våra pendlande studenter väljer
Österlånggatan till Resecentrum istället för att gå kortaste vägen.
Mot bakgrund av ovan föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att
Uppmana BoråsBorås genom Borås Stadshus AB att undersöka om det är möjligt att
installera ett trådlöst nätverk i de centrala delarna av Borås i enlighet med motionens
intentioner
Anne-Marie Ekström (FP)
Morgan Hjalmarsson (FP)
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Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Monica Lindqvist
Kommunfullmäktige

Nr 30
Svarpå
påmotion
motion av
av Annette
Annette Carlson
Carlson (M)
(M) och
och
Svar
MonicaHermansson-Friedman
Hermansson-Friedman (M):
(M): Strandpromenad
StrandMonica
promenad
mellanoch
Asklanda
och Skalle badmellan
Asklanda
Skalle badplats
plats Dnr 2014/KS0529 312
2015-11-17
Annette Carlson (M) och Monica Hermansson-Friedman (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-06-18 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunstyrelsen ger berörd nämnd i uppdrag att utreda
möjligheten att anlägga gångväg mellan Asklanda och Skalle badplats.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles.
Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att anlägga gångväg mellan Asklanda och Skalle badplats.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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Dnr 2015/KS0460

Personal- och förhandling
Handläggare: Annica Dahlen, Pelle Pellby

Nr 31
Kommunfullmäktige
Svar på motion av Andreas Bäckman (SD): om att
Svar på motion
av Andreas
Bäckmanpedagogisk
(SD): om att måltid
undersöka
möjlighet
för avgiftsfri
undersöka
för
lärare möjlighet för avgiftsfri pedagogisk måltid
för lärare
2015-12-02
Dnr 2015/KS0460 028

Ärendet
Andreas Bäckman (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-06-17 lämnat motion med rubriceringen att undersöka möjlighet för avgiftsfri pedagogisk måltid för lärare.
I motionen föreslås att utreda möjligheten till avgiftsfria pedagogiska måltider för
lärarna/personal i förskolan och grundskolan.
Överväganden
Kommunfullmäktige har 2015-11-18-19 § 177 fattat beslut om budget för Borås Stad
2016. I de medel som kommunfullmäktige fördelat till de tre stadsdelsnämndernas
egna skolverksamheter ingår en satsning på pedagogiska måltider med 1,4 mnkr och i
fördelningen till förskolan ingår en satsning på pedagogiska måltider med 2,1 mnkr.
Bedömning
Kommunfullmäktiges beslut i budget 2016 § 177 innebär att kommunfullmäktige
redan fattat beslut om avgiftsfria pedagogiska måltider inom förskola och grundskola.
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
-

Motionen är därmed besvarad

KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunalråd

POSTADRESS
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Motion om att undersöka möjlighet för avgiftsfri pedagogisk måltid för lärare
Sverigedemokraterna föreslår att möjligheten till införande av avgiftsfri pedagogisk måltid för lärare
i förskola och grundskola utreds.
Måltiden är en mycket viktig del av elevens skoldag, det är då energin ska fyllas på så att eleven
får energi nog att orka vara fokuserad under resterande del av skoldagen. För en del elever kan
dessutom skollunchen vara det enda lagade mål mat som de äter under en hel dag.
Att maten är näringsrik och vällagad är självklart faktorer som kommer påverka om eleven äter
tillräckligt, och om han eller hon får i sig tillräckligt med energi. Men även miljön i skolmatsalen
påverkar starkt hur mycket de kommer att äta, Om de kommer att äta, eller i värsta fall om de t o m
kommer hoppa över lunchen.
Med för lite energi i kroppen går prestationsförmågan ner. Det innebär att eleverna kommer få
svårare att ta till sig av utbildningen, vilket faktiskt också riskerar att göra den tillagade maten till
enbart en kostnad istället för resurs i form av energipåfyllare. Genom att lärarna äter lunch med
sina elever kan ljudnivån och även stress påverkas positivt i skolmatsalen.
Eleverna kan då istället få en trevlig stund i matsalen tillsammans med andra elever och vuxna,
något som skapar samhörighet och trygghet för eleverna.
Läraren blir en god förebild i hur man uppför sig under en måltid, hur man umgås och läraren kan
också förmedla en positiv inställning till maten. Under lunchen kan läraren dessutom förmedla
kunskap om goda och hållbara matvanor, hur man arrangerar en bra måltid, kostens roll i
idrottande, kultur och historia kring mat och maträtter.
Då läraren har en arbetsuppgift att fylla, och inte kan välja att äta lunchen ensam, anser vi
Sverigedemokrater att en så kallad pedagogisk måltid för lärare/personal i såväl förskola som
grundskola skall vara gratis.
Sverigedemokraterna i Borås Stad föreslår därför kommunfullmäktige besluta:
Att utreda möjligheten till avgiftsfria pedagogiska måltider för lärarna/personal i förskolan och
grundskolan.

__________________________________
Andreas Bäckman (SD)

B 389
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Dnr 2014/KS0266

Nr 32
Kommunfullmäktige
Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP):
Kostnadsfria
pedagogiska måltider i förskolan!
Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP): Kostnadsfria
2015-12-02

Dnr 2014/KS0266 028

pedagogiska måltider i förskolan

Ärendet
Morgan Hjalmarsson (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-03-20
inlämnat motion om kostnadsfria pedagogiska måltider i förskolan.
I motionen föreslås att stadsdelsnämnderna får i uppdrag att införa kostnadsfria pedagogiska måltider i förskolan.
Remissvar i sammanfattning
Motionen har varit remitterad till stadsdelsnämnderna i Norr, Väster och Öster.
Stadsdelsnämnderna tillstyrker motionen. I remissvaren understryks vikten av att
pedagogerna äter tillsammans med barnen och att det bör ingå i de ordinarie
arbetsuppgifterna. I remissvaren framgår också att stadsdelsnämnderna Väster och
Norr anser att ekonomiska medel behöver tillföras verksamheten för att möjliggöra
ett införande. Stadsdelsnämnd Öster pekar på de ekonomiska konsekvenserna och
förutsätter att dessa utreds.
Överväganden
Kommunfullmäktige har därefter 2015-11-18-19 § 177 fattat beslut om budget för
Borås Stad 2016. I de medel som kommunfullmäktige fördelat till de tre
stadsdelsnämndernas egna skolverksamheter ingår en satsning på pedagogiska
måltider med 1,4 mnkr och i fördelningen till förskolan ingår en satsning på
pedagogiska måltider med 2,1 mnkr.
Bedömning
Kommunfullmäktiges beslut i budget 2016 § 177 innebär i praktiken att
kommunfullmäktige redan bifallit motionärens förslag om kostnadsfria pedagogiska
måltider inom förskolan
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
-

Motionen är därmed besvarad

Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C),
Morgan Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M) och Hans Gustavsson (KD) till
förmån för Annette Carlsons yrkande, se bilaga.
2

KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunalråd
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PF3
ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (L):
Kostnadsfria pedagogiska måltider i förskolan
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles
För Moderaterna
Annette Carlson

För Liberalerna
Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet
Kerstin Hermansson

För Kristdemokraterna
Hans Gustavsson

B 391
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PF3
ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (L):
Kostnadsfria pedagogiska måltider i förskolan
Ärendet
Morgan Hjalmarsson (L) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-03-20 inlämnat
motion om kostnadsfria pedagogiska måltider i förskolan.
I motionen föreslås att stadsdelsnämnderna får i uppdrag att införa kostnadsfria pedagogiska
måltider i förskolan.
Remissvar i sammanfattning
Motionen har varit remitterad till stadsdelsnämnderna i Norr, Väster och Öster.
Stadsdelsnämnderna tillstyrker motionen. I remissvaren understryks vikten av att pedagogerna
äter tillsammans med barnen och att det bör ingå i de ordinarie arbetsuppgifterna. I
remissvaren framgår också att stadsdelsnämnderna Väster och Norr anser att ekonomiska
medel behöver tillföras verksamheten för att möjliggöra ett införande. Stadsdelsnämnd Öster
pekar på de ekonomiska konsekvenserna och förutsätter att dessa utreds.
Överväganden
Kommunfullmäktige har därefter 2015-11-18-19 § 177 fattat beslut om budget för Borås Stad
2016. I de medel som Kommunfullmäktige fördelat till de tre stadsdelsnämndernas egna
skolverksamheter ingår en satsning på pedagogiska måltider med 1,4 mnkr och i fördelningen
till förskolan ingår en satsning på pedagogiska måltider med 2,1 mnkr.
Bedömning
Kommunfullmäktiges beslut i budget 2016 § 177 innebär i praktiken att Kommunfullmäktige
redan bifallit motionärens förslag om kostnadsfria pedagogiska måltider inom förskolan
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles
KOMMUNSTYRELSEN

B 392

MOTION
Morgan Hjalmarsson
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2014-03-12
Kommunfullmäktige

Kostnadsfria pedagogiska måltider i förskolan!
15 hungriga förskolebarn är betydligt svårare att bedriva verksamhet med än med mätta och
glada förskolebarn. Folkpartiet föreslår därför att personalens måltider tillsammans med
barnen i förskolan ska vara kostnadsfri för personalen. Det finns flera fördelar med att lärarna
äter pedagogisk måltid med barnen:
-

Barn gör som vi gör, inte som vi säger. I måltidssituationen äter läraren en pedagogisk
lunch. Det innebär inte bara att äta tillsammans med barnen, utan också att lära dem
hur man äter och hur man umgås över en måltid.
Barnen får genom läraren kunskap om hållbara och goda matvanor. Dessutom ser de
att läraren har en positiv inställning till maten, och till nya maträtter.
Barnen får en stund i samvaro med andra barn och vuxna. Att äta tillsammans och
prata om trevliga saker kan för barnen utgöra en stund av återhämtning och trygghet.

För förskolebarnen är fördelarna att äta tillsammans med sina lärare uppenbara. Tanken med
de pedagogiska luncherna är att maten blir ett arbetsredskap för lärarna, precis som andra
verktyg i undervisningen. Att lärarna i den situationen ska behöva betala för maten, om än till
subventionerat pris, är inte rimligt. För andra redskap i sin undervisning behöver de inte
betala, och det ska de inte behöva göra för redskapet under måltiden, det vill säga maten.
De pedagogiska måltiderna är som allra viktigast i förskolan, och därför är Folkpartiets
förslag att det inom förskolan blir kostnadsfria pedagogiska måltider för personalen.
Mot bakgrund av ovan yrkar jag att Kommunfullmäktige beslutar att
-

Uppdra åt stadsdelsnämnderna att införa kostnadsfria pedagogiska måltider i
förskolan

För Folkpartiet Liberalerna
Morgan Hjalmarsson
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Motion: Kostnadsfria pedagogiska måltider i
förskolan!
Inkomna yttranden i sammanfattning
Stadsdelsnämnden Öster

Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka motionen ”Kostnadsfria pedagogiska
måltider i förskolan”. Stadsdelsnämnden Öster delar motionärens uppfattning om
vikten av att pedagogerna äter tillsammans med barnen och det bör ingå i de ordinarie
arbetsuppgifterna.
Stadsdelsnämnden Öster ser kostnadsfria pedagogiska måltider i förskolan som ett
steg i rätt riktning för att vara en attraktiv arbetsgivare.
Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker motionen och översänder svaret till Kommunstyrelsen.
Stadsdelsnämnden Norr har fått möjlighet att yttra sig över en motion som föreslår
införandet av kostnadsfria pedagogiska måltider i förskolan. Måltiderna i förskolan är
en pedagogisk aktivitet. Det är också ett tillfälle att mötas och samtala. Det är därför
viktigt att förskolans personal bereds förutsättningar att kostnadsfritt äta tillsammans
med barnen. Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker därför motionen.
Stadsdelsnämnden Väster

Stadsdelsnämnd Väster tillstyrker motionen med tillägget att ekonomiska medel behöver tillföras verksamheten för att möjliggöra införandet.
Rutiner för pedagogiska måltider har tagits fram av kommungemensam kost i SDN
Väster och i samband med det har det även gjorts beräkningar av ekonomiska effekter
kopplat till kostnadsfria måltider i förskolan.
Kommunstyrelsen tog beslut 2001 att pedagogisk lunch ska vara subventionerad för
personal inom förskola, skola och äldreomsorg. Det innebär ett halvt lunchpris av
fastställt pris och i nuläget är det 23 kr inom förskola/skola.
Pedagogiska måltider är viktiga och förutsättningen för att skapa goda matvanor bör
starta när barnen är små. Syftet med den pedagogiska måltiden är att skapa en måltidsmiljö som är lugn och balanserad och som på ett naturligt sätt skapar förutsättningar för samtal kring mat, miljö och hälsa.
Ett beslut att införa fria pedagogiska måltider skulle med all säkerhet innebära många
fördelar för verksamheten men är inte möjligt att införa utan att särskilda ekonomiska
medel då tillkommer.
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kommunfullmäktiges
2015-12-14

2010/KS0559

Kommunfullmäktige

Nr 33
Svar på motion av Lennart Andreasson (V) om
Svar på motion
av Lennart Andreasson (V) om
kommunala
vattenhål
2015-11-20
Dnr 2010/KS0559
349
kommunala
vattenhål

Lennart Andreasson (V ) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2010-07-08
inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att kommunen placerar ut
”vattenhål” i form av vattenkranar på lämpliga platser i staden. Motionären
menar att förutom att det skulle ge svalka åt både människor och medhavda
husdjur skulle det även bidra till ett minskat resursslöseri. Medhavda
vattenflaskor skulle kunna fyllas på med friskt kranvatten istället för att folk
ska behöva springa runt och köpa nytt vatten på flaska.
Motionen har varit remitterad till Gatunämnden som tillstyrker motionens syfte.
Nämnden anför att i Borås finns det en kommunal dricksvattenfontän i
Stadsparken. Tyvärr är den utsatt för en hel del skadegörelse. Dessutom måste
den tömmas inför vintern, så underhållskostnaden är ganska hög. Den måste
dock anses vara en tillgång för vattentörstande stadsparksbesökare, och därmed
uppfylla motionärens önskemål.
Kommunstyrelsen är av bedömningen att dricksvattenfontäner ute på stan tjänar
ett bra syfte till törstiga medborgare. Ansvaret för sådana faciliteter hos Borås
Energi och Miljö AB där VA-verksamheten numera huserar. Kommunstyrelsen
vill skicka med till bolaget att kommunen ser positivt om fler ”Vattenhål” helt
plötsligt skulle uppstå. Vi utgår från att Borås Energi AB liksom dåvarande
Gatunämnden är beredd att tillstyrka motionens syfte.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef
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Motion om kommunala vattenhål.
Internet är fantastiskt på många sätt, bland annat sprids goda idéer blixtsnabbt den vägen. Jag
vill propagera för en ”nystulen” idé från Malmö, det handlar om att skapa kommunala
”vattenhål” i form av vattenkranar där man kan fylla på sin urdruckna vattenflaska eller dricka
direkt från källan. Dessa vattenhål borde lätt kunna placeras ut på lämpliga platser i
stadsmiljön, exempelvis vid torg och i parker.
Förutom att det skulle ge svalka åt både människor och medhavda husdjur skulle det bidra till
ett minskat resursslöseri. Medhavda vattenflaskor skulle kunna fyllas på med friskt kranvatten
istället för att folk ska behöva springa runt och köpa nytt vatten på flaska.
Det går att med enkla medel bryta masskonsumtionens onda köp, slit och släng spiral och
istället lyfta fram att "den mest miljövänliga varan är den som aldrig köps" och på så vis
uppmana till återanvändning.
I Borås har vi ett välsmakande vatten av hög kvalité, det bör vi göra än mer tillgängligt för
våra kommuninvånare och besökare.

Med anledning av ovanstående föreslår jag
-

att vi placerar ut ”vattenhål” på lämpliga platser i staden.

Borås den 7 juli 2010
Lennart Andreasson ( V )
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Motion om kommunala vattenhål
Gatunämnden har tagit del av motionen om kommunala vattenhål, och får
meddela följande synpunkter.
Nämnden konstaterar inledningsvis att den av motionären på Internet ”nystulna”
idén, ingalunda är så ny som motionären framhåller. Dricksvattenfontäner och
tappställen för vatten finns på många håll i landet. Redan på den tiden när man
använde hästar för transport av personer och gods fanns ofta vattenhoar att
vattna dessa med.
I Borås har vi i funktion sedan sex – sju år sedan en dricksvattenfontän i
Stadsparken. Tyvärr är den utsatt för en hel del skadegörelse. Dessutom måsten
den tömmas inför vintern, så underhållskostnaden är ganska hög. Den måste
dock anses vara en tillgång för vattentörstande stadsparksbesökare, och därmed
uppfylla motionärens önskemål.
Gatunämnden tillstyrker motionens syfte.
GATUNÄMNDEN

Bengt Sandell

Gunnar Isackson
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2015-11-30

Dnr 2015/KS0691

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Oliwer Åstrand

Nr 34
Kommunfullmäktige
Svar på motion av Anna Svalander (FP); om att frångå
Svar på motion av Anna Svalander (FP); om
kösystemet till de fristående skolorna i Borås så att
att frångå kösystemet till de fristående skodessa också kan ta emot nyanlända elever.
lorna i Borås
så att dessa också kan ta emot
2015-11-17
Dnr 2015/KS0691 611
nyanlända elever.
Anna Svalander (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-10-15 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att fristående grundskolor ska ges större möjlighet att ta emot
nyanlända flyktingar. Idag får elever till fristående grundskolor endast antas via tre
principer anmälningstid, närhetsprincipen samt syskonförtur. I rubricerad motion
beskrivs svårigheten för nyanlända att antas via anmälningstid (kösystem). Med anledning av nämnd problematik vill motionären att Kommunstyrelsen utreder hur ett
undantag från principen anmälningstid kan utformas, samt vilka resurser som kan
krävas för ett sådant förslag.
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-11-19 beslutades, efter yrkande från
Folkpartiet Liberalerna, att följande skall stå med i budget för 2016: ”Kommunstyrelsen uppdras att undanta friskolorna från kösystemet så att dessa kan ta in nyanlända
elever”. Detta uppdrag fångar upp det motionären till denna motion ville åstadkomma.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Att motionen förklaras besvarad
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
Att uppdra åt Stadsdelsnämnd Norr att utreda hur de fristående grundskolorna i Borås Stad
kan undantas kösystemet för att kunna ta emot nyanlända elever
Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD).
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Kommunalråd
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Motion från Folkpartiet Liberalerna om att frångå kösystemet till de fristående skolorna i
Borås så att dessa också kan ta emot nyanlända elever.

Läget i världen är ytterst instabilt och fler människor än någonsin befinner sig på flykt undan krig och
katastrofer. En rännil av världens flyktingar kommer till Sverige. Sverige är och ska, enligt Folkpartiet,
vara en humanitär stormakt. Dock finns många utmaningar. En av dem är att utlandsfödda elever
klarar sig allt sämre i de kommunala skolorna.
Nyligen kom Skolverket med sin årliga betygsstatistik för läsåret 2014/15. I ett pressmeddelande
konstaterar myndigheten att ”Bland de elever som invandrat och börjat i svensk skola i årskurs 1-5
har andelen som blir behöriga ökat från 69 procent till 72 procent sedan 2013. För de elever som
börjat i svensk skola i årskurs 6-9 går utvecklingen i motsatt riktning – från en redan mycket låg
behörighet på 28 procent till 26 procent i år.”
Statistiken Skolverket presenterar visar också att en större andel elever som når kunskapskraven går i
fristående skolor än i kommunala. Oavsett om man utgår ifrån föräldrarnas utbildningsnivå, om
eleverna har svensk eller utländsk bakgrund så gäller samma mönster. Resultaten i fristående skolor
är bättre än i kommunala och fler elever når kunskapskraven i alla ämnen.
Nuvarande lag omöjliggör dock för fristående skolor att ta emot nyanlända. Fristående skolor får
bara ta emot elever utifrån ett kösystem. Självklart kan nyanlända inte på förhand veta att de ska fly,
hamna i Sverige och ställa sig i kö. Därför föreslår Folkpartiet Liberalerna att ett undantag för
kösystemet skall göras i Borås Stad så att även de fristående grundskolorna ska få ta emot nyanlända
elever. Kommunstyrelsen få i uppdrag att se hur ett sådant undantag kan se ut och vilka resurser som
behöver följa med när ett sådant system införs.
Folkpartiet Liberalerna föreslår att
De fristående grundskolorna i Borås undantas kösystemet för att kunna ta emot nyanlända elever.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att se hur det kan genomföras och vilka resurser som skall följa med
ett sådant undantag.

Anna Svalander, Folkpartiet Liberalerna
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2015-11-30

Dnr 2015/KS0455

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Oliwer Åstrand
Kommunfullmäktige
Nr 35
Svar
av Ida
Ida Legnemark
Legnemark (V);
(V); KostnaKostnader för
Svar på
på motion
motion av
cellprov
och mammografi
ska ingå
i försörjningsstöd
der för cellprov
och mammografi
ska
ingå i
2015-11-13
Dnr 2015/KS0455 754
försörjningsstöd
Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-28 inlämnat
rubricerad motion.
I motionen beskrivs hur kostnader för mammografi och cellprover gör att kvinnor
med låga inkomster avstår från att genomgå dessa tester. Tester som hjälper till att
upptäcka cancer i ett tidigt stadie och möjliggör att behandling kan sättas in.
Vidare skriver motionären att det är just den tidiga upptäckten av sjukdomen som
bidrar till att de flesta som drabbas av bröstcancer idag överlever. Motionären nämner
också att merparten av de som drabbas av livmoderhalscancer inte genomfört cellprov.
Kvinnor som är helt, eller till viss del, beroende av försörjningsstöd riskerar att avstå
från viktiga hälsoundersökningar till följd av de små marginaler de lever på ekonomiskt. Idag finns möjligheter att få beviljat kostnader för sjukvård via högkostnadsskyddet, men häri ingår inte kostnader för cellprov och mammografi.
Motionären föreslår att kostnader för gynekologiskt cellprov och mammografi ska
ingå i försörjningsstödet i Borås Stad.
Motionen har varit remitterad till Arbetslivsnämnden.
Inkomna remissvar, se bil.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles
Att kostnader för cellprov och mammografi skall ingå i riktlinjer för försörjningsstöd som
”livsföring i övrigt” mot uppvisande av kvitto
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Motion
Kostnader för cellprov och mammografi ska ingå i försörjningsstöd��
Hälsoklyftorna i Sverige ökar. De som har en god ekonomi mår allt bättre, medan det
motsatta gäller för personer som lever i fattigdom. För kvinnor innebär regelbunden
gynekologisk cellprovtagning och mammografi att tidig upptäckt och behandling av
cancer kan sättas in. Tyvärr utgör de avgifter som tas ut för de båda proven att
kvinnor med låga inkomster avstår från dessa undersökningar. Detta ökar hälsoklyftan
ytterligare.��
Ungefär 450 kvinnor drabbas av livmoderhalscancer varje år. Merparten av dem har
inte genomfört cellprov. Det gynekologiska cellprovet möjliggör att tidigt upptäcka
cellförändringar, innan de utvecklas till cancer. ��Bröstcancer är den vanligaste
formen av cancer hos kvinnor med drygt 8000 diagnoser per år i Sverige. Idag
överlever de flest som drabbas av bröstcancer. En viktig orsak till detta är
mammografin, som möjliggör tidig upptäckt och behandling.��
Kvinnor som helt eller delvis lever på försörjningsstöd har mycket små ekonomiska
marginaler. Idag finns möjlighet att få beviljat kostnader för sjukvård som ingår i det
så kallade högkostnadsskyddet, men cellprov och mammografi ingår inte. Det finns
därför en uppenbar risk att kvinnor som är beroende av försörjningsstöd avstår från
ovan nämnda undersökningar. ��
Mot bakgrund av ovanstående föreslår �änsterpartiet �
 att kostnader för gynekologiskt cellprov och mammografi ska ingå i
försörjningsstödet i Borås Stad
��Ida �egnemark �����
Borås 2015-05-25
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Dnr 2015/ALN0060

Kommunstyrelsen

Motion: Kostnader för cellprov och mammografi ska ingå i försörjningsstöd
Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0455

Nämndens beslut

Tillsyrka motionen att kostander för cellprov och mammografi ingår i riktlinjer för
försörjningsstöd som ”livsföring i övrigt” mot uppvisande av kvitto.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Med hänvisning till de besparingar görs genom mammografi samt cellprov och som
kan ge ökad livskvalité är vi inte främmande till att acceptera det som en kostnad då vi
prövar rätten till bistånd. Det ingår inte i försörjningsstödet utan blir som "livsföring i
övrigt".

Nämndens yttrande i sin helhet

Ungefär 450 kvinnor drabbas av livmoderhalscancer varje år. Merparten av dem har
inte genomfört cellprov. Det gynekologiska cellprovet möjliggör att tidigt upptäcka
cellförändringar, innan de utvecklas till cancer. Bröstcancer är den vanligaste
formen av cancer hos kvinnor med drygt 8000 diagnoser per år i Sverige. Idag överlever de flest som drabbas av bröstcancer. En viktig orsak till detta är
mammografin, som möjliggör tidig upptäckt och behandling
Kvinnor som helt eller delvis lever på försörjningsstöd har mycket små ekonomiska
marginaler. Idag finns möjlighet att få beviljat kostnader för sjukvård som ingår i det
så kallade högkostnadsskyddet, men cellprov och mammografi ingår inte. Det finns
därför en risk att kvinnor som är beroende av försörjningsstöd avstår från ovan
nämnda undersökningar.
Förslag till förändring

Vår uppfattning är att kostnaden för mammografi och cellprov ska ingå i högkostnadsskyddet för läkarvård men vi styr inte över sjukvårdens regler.
Med hänvisning till de besparingar görs genom mammografi samt cellprov och som
kan ge ökad livskvalité är vi inte främmande till att acceptera det som en kostnad då vi
prövar rätten till bistånd. Det ingår inte i försörjningsstödet utan blir som "livsföring 2i
övrigt".
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.

Borås 2025 Socialt perspektiv

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

Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås

ARBETSLIVSNÄMNDEN
Borås
2025 Socialt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några sociala konsekvenser för Borås.
Lars-Åke Johansson
ARBETSLIVSNÄMNDEN
Ordförande
Lars-Åke Johansson
Ordförande

Dag Forsström
Förvaltningschef
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Dnr 2015/KS0299

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Oliwer Åstrand

OSTADRESS

01 80 Borås

Nr 36
Kommunfullmäktige
Svar på motion av Fredrich
Legnemark (V) och
Ida
Legnemark
Bredda Borås
matutbud
Svar
på motion (V);
av Fredrich
Legnemark
(V) och
2015-11-12

Dnr 2015/KS0299 310

Ida Legnemark (V); Bredda Borås matutbud

Fredrich Legnemark (V) och Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-26 inlämnat rubricerad motion.
I motionen beskrivs konceptet food truck och de hinder som står i vägen för dessa
typer av verksamheter idag i Borås Stad, där kanske det främsta problemet bottnar i
ansökningsprocessen för diverse tillstånd. Motionärerna räknar upp ett antal instanser
från vilka tillstånd måste sökas innan en food truck kan bli verksam.
Vidare hänvisar motionärerna till motsvarande situation i Göteborg och hur denna
problematik hanteras där, vilket också diskuteras närmare i remissvaret från Tekniska
nämnden.
Motionärerna föreslår en förenkling och samordning av tillståndsgivningen för food
trucks samt att uppställningsplatser för dessa verksamheter bestäms. I slutändan menar motionärerna att detta förfarande möjliggör att intressenter har förutsättningar att
komma med rätt uppgifter till rätt instans och att intressenten från början vet var man
kan få tillstånd att bedriva verksamheten.
Vid behandling av motionen har förslag på att intentionerna, vad gäller förenkling
och samordning, även ska innefatta annan motsvarande mobil försäljning av livsmedel.
Avslutningsvis föreslår motionärerna att intressenterna i sin ansökan skall beröra frågor som blir aktuella för deras verksamhet med avseende på miljö, hållbarhet, krav,
närodlat samt pris.
Motionen har varit remitterad till Tekniska nämnden samt Miljö- och
konsumentnämnden. Inkomna remissvar, se bil.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles
Att uppdra till Näringslivsenheten att undersöka möjligheten att samordna och förenkla
tillståndsgivningen för food trucks samt annan motsvarande mobil försäljning av livsmedel

2
2

KOMMUNSTYRELSEN
Att uppdra till Tekniska nämnden att utreda möjligheten att designera uppställningsplatser
för food trucks samt annan motsvarande mobil försäljning av livsmedel inom kommunens 2
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Bredda Borås matutbud
Konceptet food truck (rullande restaurang) är en global trend som innebär att
mark tillfälligt upplåtes till ett motordrivet fordon - lätt lastbil - som säljer olika
typer av färdiglagade maträtter till förbipasserande. Detta tycker vi skulle lyfta
Borås som en internationell och modern stad tillsammans med andra initiativ som
No Limit street art festival.
I nuläget finns det ett antal saker som kan utgöra hinder för den typen av
verksamhet; Att olika tillstånd behöver sökas från en rad instanser; Miljökontoret,
räddningstjänsten, polisen samt eventuellt ytterligare myndigheter. I Göteborg,
som vi anser som intressanta i detta hänseende, pågår för närvarande ett projekt
med samordning av tillståndssökning och uppställning.
I Göteborg insänder intressenter en ansökan och så samordnar sig berörda
myndigheter för att avgöra om man uppfyller kraven gällande
livsmedelshantering, eventuellt brandfarligt gods, personalmässiga aspekter och
lagstiftning samt att fordonet är godkänt och lämpligt samt att avfallshanteringen
är rimligt genomtänkt. Detta är en avsevärd förenkling jämfört med det nuvarande
upplägg som Borås, likt många andra mindre och medelstora städer har där den
enskilde näringsidkaren behöver separat söka en rad olika tillstånd från olika
instanser.
Marknaden har visat ett stort intresse för att etablera så kallade food trucks, och
för att underlätta detta menar Vänsterpartiet Borås att det finns anledning att se
hur tillståndsgivningen kan förenklas genom samordning och uppställningsplatser
för serveringsfordon kan bestämmas, för att möjliggöra att intressenter kan på ett
lätt sätt vända sig till en instans, veta vilka uppgifter man behöver inkomma med
för att säkerställa en skyndsam och rättssäker hantering, samt att man vet på
förhand var man kan få ställa sig för att få servera.
Vi tycker även att i ansökan så skall intressenter presentera hur de tänker kring
miljö, hållbarhet, krav, närodlat samt pris. Detta skall tillsammans med en önskan
om en bred matupplevelse vägas in när tillstånd beviljas.
Därför föreslår Vänsterpartiet i Borås att
Kommunfullmäktige uppdrar till lämplig förvaltning att utreda möjligheten
till att förenkla och samordna tillståndsgivningen för food trucks
Kommunfullmäktige uppdrar till lämplig förvaltning, att utreda möjligheten
att designera uppställningsställen på lämpliga ställen inom kommunens
område.

Borås 2015-03-17 Fredrich Legnemark (V) och Ida Legnemark (V)
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§ 105

Dnr 2015-1545

Bredda Borås matutbud. Motion av Fredrich Legnemark (V)
och Ida Legnemark (V)
Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2015/KS0299)
Ärendet
Fredrich Legnemark (V) och Ida Legnemark (V) har i sin motion föreslagit att en
lämplig förvaltning ska utreda följande:
-

förenkla och samordna tillståndsgivningen för food trucks

-

utreda möjligheten att designera uppställningsställen på lämpliga ställen inom
kommunens område

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 augusti 2015.
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker motionen.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och konsumentnämnden

Bredda Borås matutbud. Motion av Fredrich Legnemark (V)
och Ida Legnemark (V)
Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2015/KS0299)
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker motionen.
Ärendet
Fredrich Legnemark (V) och Ida Legnemark (V) har i sin motion föreslagit att en
lämplig förvaltning ska utreda följande:
-

förenkla och samordna tillståndsgivningen för food trucks

-

utreda möjligheten att designera uppställningsställen på lämpliga ställen inom
kommunens område

Miljöförvaltningens synpunkter
I dagsläget finns det fungerande rutiner på Miljöförvaltningen som inte hindrar på
något sätt att företagen kan starta och driva en livsmedelsanläggning. Rutinen innebär
att om myndigheten inte hör av sig under två veckors period efter inlämnad anmälan
om registrering för eventuella kompletteringar eller liknande får företagen starta sin
verksamhet. Miljöförvaltningen har den beredskap som krävs för att kunna hantera
sådana ärenden.
Denna motion handlar om food trucks. Dock är själva idén om förenklingar av olika
myndighetsrutiner tillämpbara på andra områden.
Miljöförvaltningen anser att Näringsliv- och utredning på Stadskansliet har en nyckelroll i processen då en naturlig kundtjänst för samtliga förvaltningar saknas i dagsläget. Sida
Andra förvaltningar ansvarar för bland annat uppställningstillstånd med mera.
2(2)
Datum

Dnr

2015-08-12
2015-1545
Ett samarbete mellan Miljöförvaltningen, Tekniska
förvaltningen, Lokalförsörjningsförvaltningen, Stadskansliet och Samhällsbyggnadsförvaltningen pågår sedan en tid
tillbaka och omfattar bland annat förenkling av rutiner.

Jonas Edin
Tf. Miljöchef

Zygmunt Cieslak
Avdelningschef

Miljöförvaltningen
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Bilaga
BESÖKSADRESS
Sturegatan 42
Motionen
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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Svar på motion: Bredda Borås matutbud
Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0299

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden tillstyrker motionens intentioner och kommer att se över möjligheten att bredda utbudet av uppställningsplatser för snabbmat/foodtrucks på allmänplatsmark och regelverket för denna verksamhet.

Tekniska nämndens yttrande
I Borås centrum finns idag 4 platser på allmänplatsmark som bedömts lämpliga att
ställa upp vagnar/fordon för tillfällig försäljning av snabbmat. Eftersom efterfrågan
idag är större än tillgängliga platser ställer sig Tekniska nämnden positiv att se på möjligheten att bredda utbudet av antalet platser.
Göteborgsmodellen som hänvisas till i motionen är ett samarbetsprojekt som bedrivs
som försöksverksamhet under ett år för att sedan utvärderas. Projektet hanterar inte
den formella tillståndsgivningen från de myndigheter varifrån tillstånd krävs i varje
enskilt fall, utan syftar till att ge stadens boende en förhöjd upplevelse av stadens
matutbud. En affärsplan ska upprättas där företaget får redogöra för sitt koncept bl.a
typ av mat, ekonomiska förutsättningar, efterlevnad av gällande regelverk och miljöpåverkan. Utifrån sju bedömningskriterier godkänns lämpliga företag/koncept att gå
vidare med tillståndsansökan hos berörda myndigheter. Business Region Göteborg
som är ett kommunalt bolag med ansvar för näringslivsutveckling i Göteborg utgör
företagslots till intresserade företag som vill bedriva verksamhet med foodtrucks.
Tekniska nämndens ansvarar tillsammans med polismyndigheten för upplåtelse av
allmänplatsmark för uppställning av foodtrucks samt regler för upplåtelsen. Inledningsvis konstaterades att nämnden ser posítivt på möjligheten att bereda fler platser
inom kommunen för försäljning av snabbmat. Utifrån erfarenheterna från Göteborg
kan det också finnas skäl i att utveckla regelverket t.ex så att en rotation av de upplåtna platserna erhålles för att få en rättvis fördelning av de attraktivaste platserna.
För att underlätta förståelsen för tillståndskrav och regelverk har kommunen idag en
kanal: ”En dörr in” hos Näringslivsenheten på Stadskansliet som skulle kunna fungera som företagslots även i detta sammanhang.
TEKNISKA NÄMNDEN I BORÅS

Rose-Marie Liljenby Andersson
Gunnar Isackson
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Dnr 2014/KS0429 733

Kommunfullmäktige

Nr 37
Svar på motion av Ida Legnemark (V): om att förbättra
Svar på motion av Ida Legnemark (V): om att
villkoren i daglig verksamhet
förbättraDnrvillkoren
2015-11-19
2014/KS0429 733i daglig verksamhet
Ärendet
Ida Legnemark (V) vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-05-21 lämnat motion om att förbättra villkoren i daglig verksamhet.
I motionen föreslås att personer som deltar i daglig verksamhet LSS eller psykiatri i
Borås Stad ska omfattas av samma personalförmåner som Borås Stads anställda.
Motionärens motiv för förslaget är att den dagliga verksamheten är de här människornas arbete och att kommunen ska visa samma uppskattning mot dem som mot
sina anställda.
Motionen har varit remitterad till Sociala omsorgsnämnden.
Överväganden
Nämndens beslut
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen i den del att Borås Stad bör visa uppskattning till personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS och sysselsättning/verksamhet inom psykiatrin.
Social omsorgsnämnden föreslår att frågan om avgränsning av målgrupp och förslag
på förmåner utreds.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Nämnden instämmer i motionsställarens intentioner att Borås Stad ska visa uppskattning för det arbete som personer inom LSS daglig verksamhet och sysselsättning/verksamhet inom psykiatrin utför.
Nämnden föreslår att frågan om avgränsning av målgrupp och förslag på förmåner
bör utredas ytterligare.
Eftersom nämndens ansvarsområde omfattar stöd och insatser till personer med fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättning samt insatser till vuxna med
beroendeproblematik ser nämnden svårigheten i att avgränsa målgruppen för den
föreslagna förmånen. Det är i dag flera skillnader mellan LSS-gruppen och psykiatrin.
Ett sätt är att avgränsa förmånerna till personer som har biståndsbedömd
sysselsättning vilket idag är detsamma som personer med LSS-beslut.
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Eftersom förslaget handlar om frivilliga förmåner skulle detta innebära ökade
skillnader mellan nämndens olika målgrupper utöver det som är styrt av lagen.
Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan och centrala arbetsgivarpart. Personalförmånerna är en del i de fördelar som man har som anställd i Borås Stad. De är
en del i arbetsgivarens ambition, vilja och förmåga att attrahera, rekrytera och behålla
medarbetare.
Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, en god arbetsmiljö och professionella arbetskamrater erbjuds personalförmåner som syftar till att medarbetarna ska trivas och må
bra, både fysiskt och psykiskt. De ska bidra till att ge medarbetarna bättre förutsättningar för att nå de mål som finns för kommunens olika verksamheter.
Personalförmånerna är därmed en del i synliggörandet av varumärket Borås Stad och
ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare. En arbetsgivare som har konkurrenskraftiga anställningsvillkor och tydliga erbjudanden som attraherar de bästa medarbetarna.
Borås Stad erbjuder i dag anställda följande personalförmåner:
 Fria bad
Alla medarbetare har fria bad i kommunens anläggningar Stadsparksbadet, Borås simarena, Dalsjöbadet och Sandaredsbadet.
 Friskvårdsbidrag
Arbetsgivaren betalar hälften av kostnaden för motionsaktiviteter, dock högst 1 500
kr per år.
 Fritt inträde till friluftsgårdar
Alla medarbetare får fritt använda de kommunala friluftsgårdarna Kransmossen och
Kypegården för dusch, bastu etc.
 Försäkringar
Som nyanställd i Borås Stad har du under dina tre första månader ett kostnadsfritt
försäkringsskydd. I försäkringsskyddet ingår:
 livförsäkring 6 prisbasbelopp,
 trygghetskapital 10 prisbasbelopp,
 sjukförsäkring 1 440: -/månad,
 olycksfall hela dygnet,
 Efter tre månader har du möjlighet att teckna en fortsättning/förändring av
försäkringsskyddet.
 Föräldrapenning
Har du varit anställd minst 365 dagar innan din föräldraledighet påbörjas kan du få
föräldrapenningtillägg vid din föräldraledighet. Föräldrapenningtillägg utbetalas en
gång per födsel och utgör 10 % av lönebortfallet under högst 150 kalenderdagar.
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 Kaffe och te
Borås Stad erbjuder alla medarbetare fritt kaffe och te på arbetsplatsen.
 Konstklubben
Väljer du att gå med som medlem i konstklubben har du möjlighet att vinna konstverk.
 Löneväxling till pension
Arbetsgivaren skjuter till 6 procent på lön som du växlar till extra tjänstepension.
 Medarbetarcentrum
Medarbetarcentrum är en neutral part för bl.a. samtal, jobbförmedling och livs- och
karriärplanering.
 Merkraft
Personalföreningen MerKraft har ett brett utbud av aktiviteter och arrangemang för
att inspirera, aktivera och ge fritidsupplevelser.
 Miljöbil
Alla medarbetare kan genom arbetsgivaren leasa en miljöbil mot bruttolöneavdrag.
 Studiebidrag
Som medarbetare i Borås Stad kan du få studiebidrag vid fritids- eller heltidsstudier.
 Minnesgåva 25 år
Minnesgåva till anställd/förtroendevald med minst 25 års tjänstgöring eller vid
pensionsavgång minst 20 års tjänstgöring.
Det finns idag inget formellt anställningsförhållande mellan Borås Stad och deltagarna
i daglig verksamhet. Deltagarna är inte på något sätt anställda av Borås Stad. Men det
hindrar inte att deltagarna uppfattar verksamheten som ett arbete.
Det råder heller inget som helst tvivel om att deltagarna i daglig verksamhet på olika
sätt gör utomordentligt goda insatser i en rad verksamheter.
För att visa uppskattning för dessa insatser har Borås Stad vid några tidigare tillfällen
fattat särskilda beslut.
Sociala omsorgsnämnden erbjuder sedan tidigare personer med pågående LSSinsatser fri entré till Borås Stads badanläggningar.
Vidare har kommunfullmäktige beslutat att de personer som har deltagit i LSS-daglig
verksamhet i 25 år erbjuds en gratifikation från Borås Stad på samma villkor som
anställda.

B 410

kommunfullmäktiges handlingar | 25 februari 2016

4

Bedömning
Då Sociala omsorgsnämndens ansvarsområde omfattar stöd och insatser till personer
med fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättning samt insatser till vuxna
med beroendeproblematik ser nämnden svårigheten i att avgränsa målgruppen för
den föreslagna förmånen.
Det finns därmed fog för att utreda frågan för att bl.a. klargöra:
- vilken målgrupp som avses
- vilka skillnader som finns idag för olika målgrupper och om det är rimligt att
dessa kvarstår
- inom vilka verksamheter och utförare förmånen ska tillämpas
- direkta kostnader för förmånen och vilken nämnd som ska svara för dessa
- att verksamheten kan tillgodose ökat behov av personalstöd och ledsagning
för aktiviteter
- hur administrationen ska lösas mellan berörda kommunala förvaltningar och
privata utförare
- hur förmånerna betraktas skattemässigt
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Sociala omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda avgränsning och förmåner till målgrupperna.
Motionen är därmed besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd

Per Olsson
Personalchef
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Motion: Förbättra villkoren i Daglig verksamhet
I Borås Stad finns daglig verksamhet för personer inom LSS och psykiatrin. Det rör
sig i dagsläget om 310 respektive 200 personer som deltar i olika typer av
verksamhet. De gör ett betydelsefullt arbete på caféer, i bageri, inom hantverk och
mycket annat - verksamheter och arbete som är värdefullt för Borås Stad.
En av Borås Stads styrkor som arbetsgivare är de frikostiga personalförmånerna,
exempelvis i form av friskvårdsbidrag och fria bad i de kommunala badhusen. Det är
inte rimligt att dessa förmåner inte omfattar dem som deltar i daglig verksamhet. Den
dagliga verksamheten är de här människornas arbete och kommunen ska visa samma
uppskattning mot dem som mot sina anställda.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Vänsterpartiet
- att personer som deltar i daglig verksamhet LSS eller psykiatri i Borås Stad ska
omfattas av samma personalförmåner som Borås Stads anställda
Borås 2014-05-10
Ida Legnemark

B 412

Sida
1(2)| 25 februari 2016
kommunfullmäktiges handlingar
2015-11-30

Dnr 2015/KS0423

Avd: Personal- och förhandling
Handläggare: Pelle Pellby
Kommunfullmäktige
Nr 38
Svar
(M)
Svarpå
påmotion
motionav
avMarie
MarieFridén
Fridén(M),
(M), Vivi
Vivi Roswall
Rosoch
Synliggör
och öka
wallAnnette
(M) ochCarlson
Annette(M):
Carlson
(M): Synliggör
professionaliseringen
av socialtjänsten
och öka professionaliseringen
av social2015-11-10
Dnr 2015/KS0423 023
tjänsten!
Ärendet
Marie Fridén (M), Vivi Roswall (M) och Annette Carlson (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-28 lämnat motion om att synliggöra och öka
Pf3 skrivelseprofessionaliseringen av socialtjänsten.
I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur socialsekreteraryrket kan göras mer attraktivt i Borås Stad.
Överväganden
Flera nämnder har tidigare redovisat en del av åtgärder som redan görs för att behålla
och rekrytera socialsekreterare i Borås Stad. Det finns bl.a. exempel på karriärstjänster
som mentorstjänster och ett VFU-center (verksamhetsförlagd utbildning) för
socionomstuderande men samtidigt uttrycks att insatserna ännu inte är tillräckliga.
Personalomsättningen bland socionomer har aktualiserats i kommunens centrala
samverkansgrupp mellan fackliga organisationer och arbetsgivaren (CSG). Sedan april
2015 finns en gemensam arbetsgrupp som bearbetar frågan om hur Borås Stad ska
kunna stärka förutsättningar och förmåga att behålla erfarna och rekrytera duktiga
socialsekreterare.
Arbetsgruppens har ännu så länge en ganska bred diskussion om lön och
löneutveckling tillsammans med karriärvägar som rör bla karriärtjänster som t.ex.
metodutvecklare/metodhandledare, utvecklingsuppdrag (t.ex. mentor), chefstjänster
och ansvarsområden, kompetensutveckling och arbetsbelastning.
Målsättning är att redovisa ett sammanhang av insatser, ett system som bidrar till att
göra Borås Stad till en än mer attraktiv arbetsgivare som har förutsättningar och
förmåga att behålla erfarna medarbetare och samtidigt rekrytera nya socialsekreterare.
Bedömning
Det finns ett pågående arbete med utredning och insatser för att göra
socialsekreteraryrket mer attraktivt. I Borås Stad har nämnder och verksamhet
genomfört en del åtgärder för att behålla och rekrytera socialsekreterare. Sedan april
2015 finns en gemensam arbetsgrupp som bearbetar frågan om hur Borås Stad ska
kunna stärka förutsättningar och förmåga att behålla erfarna och rekrytera duktiga
socialsekreterare. Målsättning är att redovisa ett sammanhang av insatser, ett system
som bidrar till att göra Borås Stad till en än mer attraktiv arbetsgivare som har
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förutsättningar och förmåga att behålla erfarna medarbetare och samtidigt rekrytera
nya socialsekreterare.
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
-

Motionen bifalls

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Per Olsson
Personalchef
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Synliggör och öka professionaliseringen av socialtjänsten!
Socialtjänstens arbete är svårt. Socialtjänstens medarbetare arbetar med de svåraste dilemman som
vårt samhälle rymmer. Kärnan i det sociala arbetet är en mycket krävande myndighetsutövning där
tvingande beslut ibland måste fattas mot den enskildes vilja. De socialsekreterare som utreder och
förbereder svåra beslut möts inte alltid av den uppskattning som deras arbetsuppgifter motiverar,
trots att de har jobb som många egentligen är mycket tacksamma över att kvalificerade människor
vill ta på sig.
En av de stora utmaningarna för socialtjänsten i Borås är svårigheterna att rekrytera och behålla
kompetenta medarbetare med rätt erfarenhet. Anledningarna till det är flera. Högskolan i Borås har
ingen socionomutbildning. Borås ligger lägre lönemässigt än grannkommunerna och Göteborg. Det
finns också få karriärsvägar annat än att bli chef. Genom att inrätta specialisttjänster skulle
socialsekreterartjänsten kunna göras mer attraktiv. Allt mer av socialsekreterarnas tid går också åt till
administration, på bekostnad av tid för klienterna. Avlastning i den administrativa bördan skulle ge
socialsekreterarna mer tid till att utöva det yrke de valt.
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
-

Kommunstyrelsen uppdras att utreda hur socialsekreteraryrket kan göras mer attraktivt i
Borås Stad.

Marie Fridén (M)
Vivi Roswall (M)
Annette Carlson (M)
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2015-12-14

Dnr 2015/KS0300

Avd: Stadskansliet
Handläggare: Roger Cardell

Nr 39
Kommunfullmäktige
Svar på motion av Anna Kjellberg (MP), Anna Klaar (S)
SvarTommy
på motion
av Anna
Kjellberg
Anna
och
Josefsson
(V).
Ljusrum(MP),
till Borås
Klaar (S) och Tommy Josefsson (V). Ljusrum
Stadsparksbad
2015-11-27
2015/KS0300 822
till BoråsDnrStadsparksbad
Anna Kjellberg (MP), Anna Klaar (S) och Tommy Josefsson (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-18 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att i samband med renovering av Stadsparksbadet, om det är möjligt bygga till ett rum för solande människor (med kontrollerad belysning)
Motionen har varit remitterad till Fritids- och folkhälsonämnden och
Lokaförsörjningsnämnden.
Fritids- och folkhälsonämnden är positiv till motionen om ett ”ljusrum” på
Stadsparksbadet. I etapp 2 av renovering och ombyggnad av Stadsparksbadet finns ett
”ljusrum” med i projekteringen. Kommunstyrelsen vill här tillägga att etapp 2 är
planerad fr.o.m. 2017 och ännu ej beslutad av Kommunfullmäktige.
Lokalförsörjningsnämnden ställer sig också positiv till motionen men menar att det är
verksamhetsägaren Fritids- och folkhälsonämnden som avgör om ett ljusrum skall
ingå i projektet.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Hans Gustavsson (KD) till förmån för eget förslag.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef
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ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Anna Kjellberg (MP), Anna Klaar
(S) och Tommy Josefsson (V). Ljusrum till Borås
Stadsparksbad
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Att avslå motionen.
För Moderaterna
Annette Carlson

För Liberalerna
Morgan Hjalmarson

För Centerpartiet
Kerstin Hermansson

För Kristdemokraterna
Hans Gustavsson
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ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Anna Kjellberg (MP), Anna
Klaar (S) och Tommy Josefsson (V). Ljusrum
till Borås Stadsparksbad
Anna Kjellberg (MP), Anna Klaar (S) och Tommy Josefsson (V) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2015-03-18 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att i samband med renovering av Stadsparksbadet, om det är möjligt bygga
till ett rum för solande människor (med kontrollerad belysning). Motionen har varit remitterad till
Fritids- och folkhälsonämnden och Lokalförsörjningsnämnden. Fritids- och folkhälsonämnden är
positiv till motionen om ett ”ljusrum” på Stadsparksbadet. I etapp 2 av renovering och
ombyggnad av Stadsparksbadet finns ett ”ljusrum” med i projekteringen. Kommunstyrelsen vill
här tillägga att etapp 2 är planerad fr.o.m. 2017 och ännu ej beslutad av Kommunfullmäktige.
Lokalförsörjningsnämnden ställer sig också positiv till motionen men menar att det är
verksamhetsägaren Fritids- och folkhälsonämnden som avgör om ett ljusrum skall ingå i
projektet.
Bedömning
Kommunstyrelsen anser inte att ett publikt ljusrum i stadsparksbadet är en kommunal
angelägenhet och föreslår därför att avslå motionen.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Att avslå motionen.
KOMMUNSTYRELSEN
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Motion om ”ljusrum” till Borås Stadsparksbad
Under den långa mörka vintern upplever många människor behov av sol och värme.
Både kroppsligt och mentalt känns vintern mörk och dyster. Många människor känner sig
mer nedstämda än under sommarhalvåret.
Vissa människor löser detta genom att ta en solsemester till ett varmare land. Ur
klimatsynpunkt är det problematiskt att många människor gör detta. Exempelvis förorsakar
en tur och returresa för en person till Thailand ca fem ton utsläpp av koldioxid, vilket nästan
motsvarar ett helt års utsläpp växthusgaser av en genomsnittlig svensk.
Flera kommuner har ordnat med ljusrum i bland annat äldreboenden, badhus och i andra
sammanhang. De som besöker dessa ljusrum uppger att de känner sig bättre till mods.
Det finns lampor som ger UV-ljus från gruppen B som gör att kroppen producerar Dvitaminer. Melatoninet (kroppens eget sömnhormon) blockeras så att man blir piggare,
blodcirkulationen och välbefinnandet ökar.
Viktigt att lamporna simulerar verkligt solljus som ligger på en kontrollerad och ofarlig nivå.
En timma i sådant ljus, kan då motsvara ca 30 minuter en fin svensk sommardag.
Det vore bra om Borås kunde erbjuda alla invånare och besökare en möjlighet att få uppleva
en känsla av sol och värme i stadens badhus. Det skulle höja attraktionskraften på Badhuset
ytterligare.
Vi är övertygade om att människor mår bra av att få uppleva en känsla av sol och värme,
även om det är för en kort stund. Kan vi dessutom spara in flygresor är det ett stort plus för
att minska klimatbelastningen.
Vi tror också att det blivande ljusrummet kan dra till sig nya besökare till badhuset och öka
Borås stads attraktionskraft.
Eftersom Stadsparksbadet skall renoveras vill vi därför att kommunstyrelsen får i uppdrag att
undersöka möjligheten och utreda om
•

det är möjligt att bygga till ett rum avsett för solande människor (med kontrollerad
belysning)

Borås 4/3 2015
Anna Kjellberg, Miljöpartiet
Anna Klaar, Socialdemokraterna
Tommy Josefsson, Vänsterpartiet
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Sammanträdesdatum
2015-08-19 handlingar | 25 februari 2016
kommunfullmäktiges

§ 93
2015/FF0126 822
Yttrande över motion - Om "ljusrum" till Borås Stadsparksbad; Anna Kjellberg
(MP), Anna Klaar (S) och Tommy Josefsson (V)
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en motion avseende Ljusrum
till Borås Stadsparksbad; Anna Kjellberg (MP), Anna Klaar (S) och Tommy Josefsson (V). I
motionen beskrivs de positiva fördelarna med ett ”ljusrum”. Förslagsställarna föreslår att ett
”ljusrum” byggs till i samband med Stadsparksbadets renovering och tillbyggnad.
Nämnden har lämnat förslag till ett ”ljusrum” i etapp 2 av ombyggnaden av Stadsparksbadet. På
många andra, nyare bad- och simanläggningar, investeras det i ”ljusrum”. De för människan
skadliga UV-strålarna har reducerats så att ljuset uppfyller de krav som myndigheterna ställer. På
andra badanläggningar marknadsförs ”ljusrummen” som ljusterapi, ”där rätt ljusbelysning reglerar
melatonin och serotoninnivåerna på samma sätt som dagsljuset. Du blir piggare, mår bättre och
orkar mer under den mörka årstiden”. Känslan är att det ger en positiv upplevelse.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden är positiva till motionen om ett ”ljusrum” på Stadsparksbadet. I
etapp 2 av renovering och ombyggnad av Stadsparksbadet finns ett ”ljusrum” med i
projekteringen.
Vid protokollet
Johanna Jönsson
Sekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2015-08-25
Ida Legnemark (V)
Ordförande

Ingela Hallgren (KD)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2015-08-26.
Rätt utdraget intygar:

Johanna Jönsson
Sekreterare
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Yttrande över motion - ”Ljusrum” till Borås
Stadsparksbad; Anna Kjellberg (MP), Anna Klaar (S)
och Tommy Josefsson (V)
Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0300

Nämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden är positiva till motionen om ett ”ljusrum” på
Stadsparksbadet. I etapp 2 av renovering och ombyggnad av Stadsparksbadet finns ett
”ljusrum” med i projekteringen.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden har lämnat förslag till ett ”ljusrum” i etapp 2 av
ombyggnaden av Stadsparksbadet. På många andra, nyare bad- och simanläggningar,
investeras det i ”ljusrum”. De för människan skadliga UV-strålarna har reducerats så
att ljuset uppfyller de krav som myndigheterna ställer. På andra badanläggningar
marknadsförs ”ljusrummen” som ljusterapi, ”där rätt ljusbelysning reglerar melatonin
och serotoninnivåerna på samma sätt som dagsljuset. Du blir piggare, mår bättre och
orkar mer under den mörka årstiden”. Känslan är att det ger en positiv upplevelse.

Nämndens yttrande i helhet
Fritids- och folkhälsoförvaltningen ser positivt på initiativet och vill gärna utveckla
Stadsparksbadet med ett ”ljusrum”. Svensk forskning visar på goda effekter av
ljusterapi. Cecilia Rastad, verksam vid Uppsala Universitet och Centrum för klinisk
forskning Dalarna, presenterade 2009 resultatet av sin forskning på ljusterapi. En
slutsats var att personer med vinterdepression eller vintertrötthet får god effekt av
ljusterapi. Resultaten är så pass positiva att man bör gå vidare med ytterligare studier i
ämnet säger Cecilia Rastad i ett pressmeddelande från Uppsala Universitet (2009-0317).

501 80 Borås
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REMISSVAR
Datum

2015-08-20

Diarienummer

2015/FF0126 822

Mona Carlbom, 033 – 35 71 50
Tommy Jingfors, 033 – 35 73 66
Kommunstyrelsen

Ordförande
Ida Legnemark (V)
Förvaltningschef
Tommy Jingfors

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00
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2016-01-25

Dnr 2015/KS0315

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Åke Thor

Nr 40
Kommunfullmäktige
Komplettering av beslut om ”Regler för hyror
för LSS-boenden”
Komplettering
av beslut om ”Regler för hyror
2016-01-18

Dnr 2015/KS0315 206

för LSS-boenden”

Kommunfullmäktige fastställde vid sitt sammanträde 2015-11-18-19, § 185, ”Regler
för hyror för LSS-boenden”. Dessa regler gäller från och med 1 januari 2016. Reglerna innehåller att Kommunfullmäktige årligen skall fastställa ett tak för hyrans storlek
oavsett vilken hyra som fastställts i hyresförhandlingarna.
Beslutet grundade sig på en skrivelse från Kommunstyrelsen. Av denna framgår att
Kommunstyreslen föreslår att hyrestaket skall vara 5 300 kr per månad under 2016.
Denna del av förslaget skulle självfallet ha ingått i de beslutsmeningar som Kommunfullmäktige tog ställning till. Men till följd av ett misstag ingick inte hyrestaket i det
föreslagna beslutet. Följden blev att det nu inte finns något formellt hyrestak eftersom
beslutet innehöll att det tidigare taket upphävdes.
Kommunstyreslen föreslår nu att Kommunfullmäktige skall komplettera sitt beslut så
att det även innehåller att hyrestaket för hela 2016 är 5 300 kronor per månad.
Regeln om ett hyrestak innebär en begränsning av hyrans storlek i förhållande till det
som lagts fast vid hyresförhandlingarna. Det är alltså i praktiken ett beslut som gynnar
den hyresgäst som har en förhandlad hyra över hyrestaket. Detta är en grund för att
beslutet kan tillämpas retroaktivt från januari 2016.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-18-19, §185, kompletteras med att hyrestaket för
2016 fastställs till 5 300 kronor per månad.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

POSTADRESS

501 80 Borås
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Dnr 2015/KS0776

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Oliwer Åstrand

OSTADRESS

01 80 Borås

Nr 41
Ersättning för verksamhetslokal
daglig verksamhet
Kommunfullmäktige
LSS, Hulta torg 1.
2015-12-17
Dnr2015/KS0776 282
Ersättning för verksamhetslokal daglig verksamhet LSS, Hulta torg 1.
Arbetslivsnämnden har påpekat att de förhyrda lokalerna belägna på Hulta torg 1 inte
är ändamålsenliga för målgruppen för personer med stora funktionshinder. Målgruppen har förändrats genom åren och befintlig lokal uppfyller inte längre kraven på tillgänglighet och utformning, inte heller utemiljön uppfyller dessa krav.
I bifogat dokument från Lokalförsörjningsnämnden beskriver man förutsättningarna
för den nya lokalen som kommer att vara utformad efter de krav och behov som
verksamheten har beskrivit, även läget är optimalt ur verksamhetssynpunkt. Förslaget
som beskrivs gäller alltså fullt ut ombyggd och anpassad lokal utefter verksamhetens
behov.
Tillkommande hyra för verksamheten, som uppgår till 724 000 kr, hanteras inom
budget. Förändringen i kostnad per kvadratmeter blir enligt förslaget 150 kr, från
1015 kr/m² till 1164 kr/m². Tillträde till lokalen beräknas ske 2016-07-01.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Att godkänna upprättat förslag till ersättning för verksamhetslokal daglig verksamhet LSS,
Hulta torg 1, förutsatt att Arbetslivsnämnden tillstyrker förslaget
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

BESÖKSADRESS

Kungsgatan 55

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

boras.stad@boras.se

TELEFON

033-35 70 00 vx

FAX

033-35 32 00
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Dnr 2015/KS0777

vd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell

Nr 42
Kommunfullmäktige
Förlängning av avtal med Åhagastiftelsen
2016-01-20

Dnr 2015/KS0777 107

Förlängning av avtal med Åhagastiftelsen
Åhagastiftelsen bildades i november 2000 genom donationer av ca 35 mnkr från privatpersoner, stiftelser och näringslivet. Syftet var att i den gamla lokverkstaden på
Åhaga bygga upp en scen för i första hand det musikaliska kulturlivet i Borås. Kommunens insats bestod i att överlåta marken till Stiftelsen och bevilja ett ränte- och
amorteringsfritt lån på 15 mnkr för att renovera huset.
Borås Stad och Åhagastiftelsens nuvarande avtal har gällt under perioden 2011-2015.
Från att tidigare varit ett underskottsbidrag har det nuvarande avtalet i stället fokuserat på den nytta som kommunen och kommuninvånarna har av Åhagas verksamhet.
Det årliga verksamhetsbidraget har uppgått till 500 tkr årligen att jämföras med det
tidigare underskottsbaserade bidraget som uppgick till 1 000 tkr per år.
Det nuvarande verksamhetsbidraget vilar på två grundläggande beståndsdelar
-Stöd till kulturella/ideella arrangemang på Åhaga genom subventionerad lokalhyra
-Åhaga skall vara en resurs för Borås i sitt totala evenemangsutbud till boråsarna och
besökande.
Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten på Åhaga under avtalsperioden väl har
uppnått syftet med kommunens bidragsgivning. Inte minst har varumärket Åhaga
bidragit till att lyfta fram Borås som ett intressant besöksmål och därmed stärkt Borås
Stads position bl.a. genom ökade turistekonomiska effekter. Ekonomiskt står inte
verksamheten på Åhaga och faller med verksamhetsbidraget från Borås Stad men är
enligt stiftelsen av största betydelse för Åhagas fortsatta utveckling och ger en säkerhet och trygghet inför framtiden. Stiftelseformen borgar också för att ev. överskott
från verksamheten stannar kvar och bidrar till en långsiktigt god ekonomisk utveckling.
Åhagastiftelsen har föreslaget att parterna tecknar ett nytt avtal omfattande fem år
med samma avtalsvillkor som gällt under den senaste 5-års perioden. Kommunstyrelsen instämmer i detta och vill inom avtalets ram föra en diskussion med Åhagastiftelsen om och på vilket sätt Åhaga ytterligare kan bidra till att stärka Borås Stads position som en attraktiv besöks- och boendeort. Kommunstyrelsen uppmanar också
Borås Borås TME AB att göra en utvärdering av vilka (turistekonomiska) effekter
stödet till ideella evenemang och då främst Symfoniorkestern gett.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Nytt avtal mellan Borås Stad och Åhagastiftelsen 2016-2020 godkänns tillsammans med de
förutsättningar som beskrivs i ärendet.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Åhaga-avtal

Mellan Borås Stad och Åhagastiftelsen har följande avtal upprättats i samband med Borås Stads
beslut om driftbidrag och lån. Avtalstiden är 2016 – 2020.
Insyn
1. Borås Stad äger rätt att utse en adjungerad styrelseledamot i Åhagastiftelsen.
2. Som bidrags- och lånegivare äger kommunen rätt att ta del av alla räkenskaper och andra
handlingar för att följa stiftelsens ekonomiska utveckling och erhålla underlag för
bidragsbesluten.
Driftbidrag
Borås Stad ger utifrån förutsättningar nedan ett årligt driftbidrag på maximalt 500 000 kr.
Förutsättningarna för bidraget är att stiftelsen redovisar sin verksamhet enligt stadens önskemål.
Lån
Åhagastiftelsen har förvärvat fastigheten och då erhållit ett kommunalt lån på 15 000 000 kr som
är ränte- och amorteringsfritt under avtalstiden.
Hembudsvillkor
I stiftelsens stadgar 13.1 föreskrivs att innan fastigheten Trandö 2, Åhaga, avyttras skall
kommunen erbjudas förköp på samma villkor som avtalas med presumtiv köpare. Parterna är
överens att så skall gälla upp till efter ombyggnaden bokfört värde. Prisnivån därutöver skall
reduceras med det kommunala anläggningslånets förhållande till nedlagda förvärvs- och
ombyggnadsutgifter.
Vinst
Om fastigheten Trandö 2, Åhaga avyttras till annan än kommunen äger kommunen erhålla del av
eventuell reavinst enligt samma förhållande som nämns i hembudsvillkoren ovan.
Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav Borås Stad och Åhagastiftelsen tagit var sitt.
Borås

Borås

Borås Stad

Åhagastiftelsen

……………………….
Ulf Olsson

……………………..
Lars Svensson
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Dnr 2016/KS0092

vd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson
Kommunfullmäktige

Nr 43
Borås Energi och Miljö AB; Utökning av verksamhetsområde
VA (Vatten
och AB;
Avlopp)
Borås Energi
och Miljö
Utökning av verk2016-01-12
Dnr 2016/KS0092 303
samhetsområde
VA (Vatten och Avlopp)
Borås Energi och Miljö AB har sedan 2011 ansvar för kommunens VA-verksamhet.
Kommunfullmäktige har 2015-08-20 beslutat om VA-taxa för 2016. Bolaget föreslår
nu en utökning av verksamhetsområde VA.
Verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller skall ordnas genom en allmän VA-anläggning.
I takt med att förtätning och exploatering av Borås Stad sker, så behöver även verksamhetsområdet utökas. Under 2015 har ett antal nyanslutningar av fastigheter ägt
rum och dessa behöver nu formellt införlivas i verksamhetsområdet. Kommande
exploateringar och omvandlingsområden som är beslutade enligt detaljplan införlivas
även dessa i verksamhetsområdet för VA. Att fastigheter som är anslutna till en allmän VA-anläggning ingår i verksamhetsområdet, är en förutsättning för att Vattentjänstlagen skall gälla.
De fastigheter som har anslutits och föreslås införlivas i verksamhetsområdet framgår
av bolagets handlingar.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Utökning av verksamhetsområde VA fastställs.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

OSTADRESS

BESÖKSADRESS
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Till Styrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Utökning av verksamhetsområde VA

STYRELSEMÖTE

3 december 2015

Utökning och komplettering av verksamhetsområde VA
Verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera
vattentjänster har ordnats eller skall ordnas genom en allmän VA-anläggning.
Att fastigheter som är anslutna till en allmän VA-anläggning ingår i
verksamhetsområdet, är en förutsättning för att vattentjänstlagen skall gälla.
I takt med att förtätning och exploatering av Borås stad sker, så behöver
även verksamhetsområdet utökas. Under 2015 har ett antal nyanslutningar
av fastigheter ägt rum och dessa behöver nu formellt införlivas i
verksamhetsområdet. Kommande exploateringar och omvandlingsområden
som är beslutade enligt detaljplan införlivas även dessa i
verksamhetsområdet för VA.
De fastigheter som har anslutits, eller kommer att anslutas, och skall
införlivas i verksamhetsområdet framgår av tabell 1 nedan.
Fastigheterna redovisas inom vilka av nedanstående verksamhetsområden de
ingår:
V=Vatten
S=Spillvatten
D=Dagvatten
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FASTIGHET
Ljushults-Hulu 1:72
Brämhult 11:205
Brämhult 11:206
Brämhult 1:11
Brämhult 1:18
Skorpionen 3
Toarp 2:10
Skänstad 6:24
Skänstad 1:124
Sölebo 1:117
Asklanda 1:14
Fristads Prästgård 1:113
Längjum 9:8
Längjum 9:10
Gingri-Nygården 4:3
Slätthult 1:100
Slätthult 1:102
Riddarebolet 1:10
Riddarebolet 1:11
Riddarebolet 1:12
Riddarebolet 1:13
Riddarebolet 1:18
Riddarebolet 1:19
Kinnarumma 3:8
Heden 1:19
Heden1:9
Ekås 1:3 > 6
Bråthult 1:55
Råslätt 1:36
Norrmalm 1:1
Spinellen 2
Spinellen 3
Spinellen 4
Rydboholm 6:17
Bytorp 1:68
Bytorp 1:69
Rångedala 1:24
Ormåsa 2:4
Hällered 1:36
Sölebo 1:109
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OMRÅDE
Aplared
Brämhult
Brämhult
Brämhult
Brämhult
Byttorp
Dalsjöfors
Dalsjöfors
Dalsjöfors
Fristad
Fristad
Fristad
Frufällan
Frufällan
Gingri
Gånghester
Gånghester
Kinnarumma
Kinnarumma
Kinnarumma
Kinnarumma
Kinnarumma
Kinnarumma
Kinnarumma
Kinnarumma
Kinnarumma
Målsryd
Målsryd
Målsryd
Norrmalm
Ryda
Ryda
Ryda
Rydboholm
Rångedala
Rångedala
Rångedala
Rångedala
Sandhult
Sparsör

VERKSAMHET
SV
SVD
SVD
SV
SV
SV
S
SV
SV
S
SV
D
SVD
SVD
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SVD
SV
SV
SV
V
SVD
SVD
SV
SV
SV
SV
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Paradis 1:111
Paradis 1:51
Paradis 1:90
Paradis 1:32
Paradis 1:37
Årbo 1:11
Visiret 2
Viared 5:1
Vindtyget 5
Vindtyget 8
Kinnarumma-Fagerhult 2:49
Rydboholm 1:402
Rydboholm 1:377
Rydboholm 1:331
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Tabell 1. Förteckning över vilka fastigheter som ska införlivas i verksamhetsområdet för VA

Med stöd av ovanstående föreslås styrelsen för Borås Energi och Miljö besluta
att

sända förslaget om utökat och kompletterat verksamhetsområde
för VA vidare till kommunstyrelsen

att

under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner utökningen
och kompletteringen av verksamhetsområdet för VA ge VD i
uppdrag att utöka och komplettera verksamhetsområdet för VA

BORÅS ENERGI och MILJÖ AB

Gunnar Peters
Verkställande Direktör
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Dnr 2015/KS0779

vd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson
Kommunfullmäktige

Nr 44
Borås kommuns Parkerings AB; Uppförande av
parkeringshus
påParkerings
fastighetenAB;
Vulcanus
Borås kommuns
Uppförande
2016-01-13
Dnr 2015/KS0779 315
av parkeringshus på fastigheten Vulcanus.
Bakgrund
Borås kommuns Parkerings AB avser uppföra ett parkeringshus på Vulcanus markparkering samt förvärva det berörda markområdet. I enlighet med bolagsordningen
bereds Kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning.
Bolagets förslag
Bolaget föreslår att det på Vulcanus markparkering byggs ett parkeringshus med 270
p-platser, vilket innebär ett tillskott på 210 platser. P-huset byggs i elva halvplan och
kommer att ha en fasad som delvis består av solceller. Investeringen beräknas uppgå
till 77 miljoner kronor. Byggstart planeras till våren/försommaren 2016 med ett färdigställande under kvartal 1 2017.
P-huset anses komma väl till pass i en del av södra centrum där det i dag är brist på
parkeringsplatser samtidigt som området växer. Närheten till motorvägen gör det
olämpligt att etablera bostäder eller annan näringsverksamhet där. Ett tillskott av pplatser underlättar för fortsatt utveckling av området.
Bolagets investeringskalkyl visar att investeringen ger ett driftsunderskott år 1 med
drygt 3,1 miljoner kronor.
Kommunstyrelsens bedömning
Förslaget från Borås kommuns Parkerings AB ligger i linje med uppdraget enligt
ägardirektivet. Bolaget ska bland annat tillhandahålla attraktiva och lättillgängliga parkeringsanläggningar samt verka för att miljöhänsyn tas vid uppförande och förvaltning av parkeringsanläggningar.
Som bolaget anger är behovet av parkeringsplatser i närområdet stort. Dessutom är
behovet av nya parkeringsplatser stort i hela de centrala delarna av staden då flera
befintliga markparkeringar kan komma att bebyggas. Bygget av Vulcanus parkeringshus ligger i linje med den pågående stadsutvecklingen.
Kommunstyrelsen noterar investeringens förväntade driftsunderskott. Nybyggnationer av parkeringshus är till stora delar tvingande och icke lönsamma, och då bolaget
förväntas göra flera stora nyinvesteringar framöver kommer bolagets lönsamhet att
påverkas. Det är därför viktigt att i möjligaste mån begränsa driftsunderskottet. Med
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anledning därav föreslår Kommunstyrelsen att bolaget ser över sin avgiftssättning och
harmoniserar den med Tekniska Förvaltningen.
Markaffären beslutas om i separat ärende.
Kommunstyrelsen konstaterar att beslut även ska fattas av bolagsstämman, i enlighet
med bolagsordningen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borås kommuns Parkerings AB godkänns att i enlighet med bolagets förslag uppföra parkeringshus på Vulcanus parkeringsområde.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Parkeringshuset Vulcanus med 270 P-platser

Investering
77 000 000 kr

Årliga intäkter och kostnader exkl. moms
Intäkter

1 696 560 kr

Ränta

-

2 310 000 kr

Avskr. 33 år

-

2 333 333 kr

El

-

60 000 kr

Renhållning

-

120 000 kr

Övr.

-

25 000 kr

Anläggningens driftsunderskott / år

- 3 151 773 kr
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Dnr 2015/KS0663

vd: Kvalitet och utveckling
andläggare: Eva Andreasson

STADRESS

1 80 Borås

Kommunfullmäktige
Nr 45
Reviderad strategi - Bildningsstaden Borås
2015-12-15
Dnr strategi
2015/KS0663 - Bildningsstaden Borås
Reviderad
Strategin Bildningsstaden Borås gäller till och med 2015. Stadsdelsnämnden Norr har
ansvarat för revideringen. En arbetsgrupp bestående av representanter för
stadsdelarna och Utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny Strategi
som biläggs denna handling.
Ärendet har skickats på remiss till Ungdomsrådet, Stadsdelsnämnderna Väster och
Öster samt till Utbildningsnämnden vilka alla inkommit med svar.
Den föreslagna skrivningen skiljer sig inte avsevärt från den nu gällande. Ändringarna
är dels av redaktionell art, men ett par innehållsmässiga förändringar lyfts i det
följande fram.
Under rubriken ”Lust att lära – möjlighet att lyckas” har sista stycket bantats.
Skrivningarna om huvudmannens och skolväsendets ansvar som ju regleras i övrig
lagstiftning har tagits bort.
Avsnittet ”Långsiktiga mål” har bytt namn till ”Strategisk inriktning”.
Under rubriken ”Lärares kompetens” och dess underrubrik ”För att utveckla
skolväsendet i Borås vill vi:” har sista punkten tagits bort då den bestod av konkreta
åtgärder som inte hör hemma på strategisk nivå.
Under rubriken ”Ledarskap” har texten skrivits om så att den inte längre beskriver
rådande organisation. Texten är nu neutral i förhållande till en framtida organisation.
Under underrubriken ” För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi:” föreslås en
helt ny lydelse som är mer omfattande än den gamla:
-

vara en attraktiv arbetsgivare som rekryterar, utvecklar och behåller rätt
kompetens hos personal,
ge förskolechefer och rektorer förutsättningar för att utöva ett
pedagogiskt ledarskap,
att det bedrivs kontinuerlig professionsutveckling för att öka
ansvarigheten för måluppfyllelsen,
att det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs formativt,
arbeta på vetenskaplig grund genom samverkan med olika lärosäten.
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Under rubriken ”Utvecklingsområden” har det relativt långa hänvisningen till SKL:s
identifierade områden för skolframgång tagits bort, och istället lyfts huvudmannens
systematiska kvalitetsarbete fram där omvärldsbevakning ju ingår.
Dessutom är punkterna reviderade. Punkten ”Styrning och ledning” utgår och övriga
punkter behandlar samma områden, men i vissa fall med snävare definition eller lite
annat fokus. Så t.ex. byts ”Barn och elever i behov av särskilt stöd” mot ”Barn och
elevhälsoarbete” för att flytta fokus till insatserna snarare än på enskilda barn och
elever.
”Barn och elever med utländsk bakgrund” avgränsas till ”Nyanlända/modersmål”
och ”IKT mot ”Digital kompetens” för att använda ett mer modernt begrepp.
Utvecklingsområdena föreslås lyda:
Följande utvecklingsområden är gemensamma för skolväsendet i Borås Stad:
• Systematiskt kvalitetsarbete
• Bedömning för lärande/formativa perspektiv
• Värdegrund
• Barn- och elevhälsoarbete
• Nyanlända/modersmål
• Digital kompetens
För förskola, grundskola och fritidshem samt grundsärskola tillkommer
• Språk-, läs- och skrivutveckling
• Matematik
Sista stycket har skrivits om och blivit neutralt i förhållande till en framtida
förvaltningsorganisation.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige fastställer Borås Stads strategi Bildningsstaden Borås, att gälla för Stadsdelsnämnderna Öster, Väster, Norr och Utbildningsnämnden till och med 2019.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef
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Förslag till reviderad strategi
Bildningsstaden Borås
Nämndens beslut

Stadsdelsnämnden Norr godkänner upprättad handling och översänder
densamma till Kommunstyrelsen.

Ärendet i sammanfattning

Strategin Bildningsstaden Borås gäller till och med 2015. Stadsdelsnämnden
Norr ansvarar för revideringen. En arbetsgrupp bestående av representanter
för stadsdelarna och Utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till
ny Strategi som biläggs denna handling.
Stadsdelsnämnden Norr finner tjänstemännens förslag till ny strategi väl
genomtänkt och genomarbetat och översänder materialet till
Kommunstyrelsen för vidare behandling.

Ärendet

Strategin Bildningsstaden Borås gäller till och med 2015. Stadsdelsnämnden
Norr ansvarar för revideringen. En arbetsgrupp bestående av representanter
för stadsdelarna och Utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till
ny Strategi som biläggs denna handling.
Den föreslagna skrivningen skiljer sig inte avsevärt från den nu gällande.
Ändringarna är dels av redaktionell art, men ett par innehållsmässiga
förändringar lyfts i det följande fram.
Under rubriken ”Lust att lära – möjlighet att lyckas” har sista stycket
bantats. Skrivningarna om huvudmannens och skolväsendets ansvar som ju
regleras i övrig lagstiftning har tagits bort.
Avsnittet ”Långsiktiga mål” har bytt namn till ”Strategisk inriktning”.
Under rubriken ”Lärares kompetens” och dess underrubrik ”För att
utveckla skolväsendet i Borås vill vi:” har sista punkten tagits bort då den
bestod av konkreta åtgärder som inte hör hemma på strategisk nivå.
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Joakim Cannerfors
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Under rubriken ”Ledarskap” har texten skrivits om så att den inte längre
beskriver rådande organisation. Texten är nu neutral i förhållande till en
framtida organisation.
Under underrubriken ” För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi:”
föreslår gruppen en helt ny lydelse som är mer omfattande än den gamla:
-

vara en attraktiv arbetsgivare som rekryterar, utvecklar och
behåller rätt kompetens hos personal,
ge förskolechefer och rektorer förutsättningar för att utöva ett
pedagogiskt ledarskap,
att det bedrivs kontinuerlig professionsutveckling för att öka
ansvarigheten för måluppfyllelsen,
att det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs formativt,
arbeta på vetenskaplig grund genom samverkan med olika
lärosäten.

Under rubriken ”Utvecklingsområden” har det relativt långa hänvisningen
till SKL:s identifierade områden för skolframgång tagits bort, och istället
lyfts huvudmannens systematiska kvalitetsarbete fram där
omvärldsbevakning ju ingår.
Dessutom är punkterna reviderade. Punkten ”Styrning och ledning” utgår
och övriga punkter behandlar samma områden, men i vissa fall med snävare
definition eller lite annat fokus. Så t.ex. byts ”Barn och elever i behov av
särskilt stöd” mot ”Barn och elevhälsoarbete” för att flytta fokus till
insatserna snarare än på enskilda barn och elever.
”Barn och elever med utländsk bakgrund” avgränsas till
”Nyanlända/modersmål” och ”IKT mot ”Digital kompetens” för att
använda ett mer modernt begrepp.
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Utvecklingsområdena föreslås lyda:
Följande utvecklingsområden är gemensamma för skolväsendet i Borås Stad:
• Systematiskt kvalitetsarbete
• Bedömning för lärande/formativa perspektiv
• Värdegrund
• Barn- och elevhälsoarbete
• Nyanlända/modersmål
• Digital kompetens
För förskola, grundskola och fritidshem samt grundsärskola tillkommer
• Språk-, läs- och skrivutveckling
• Matematik
Sista stycket har skrivits om och blivit neutralt i förhållande till en framtida
förvaltningsorganisation.
Stadsdelsnämnden Norr finner tjänstemännens förslag till ny strategi väl
genomtänkt och genomarbetat och översänder materialet till
Kommunstyrelsen för vidare behandling.

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås
Stad.

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

Barn och ungdomar påverkas positivt av en tydlig strategi för bildning.
Likabehandling

Jämställdhet, tillgänglighet och mångfald påverkas inte av ärendet.
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Joakim Cannerfors
Områdeschef Kommungemensam
Förskola och Skola

2015-09-24

Dnr 2012/SDNN0059

Omvärldsperspektiv

Omvärldsperspektivet har beaktats i det löpande systematiska
kvalitetsarbetet och har bidragit till strategins innehåll.

Facklig samverkan

Samverkan vid Kommungemensamt LSG, lokal samverkansgrupp,
2015-05-29 för remissutgåvan. Det nu bearbetade förslaget till ny strategi
samverkas vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2015-09-21.

Remissinstans

Ärendet skickades i juni på remiss till Ungdomsrådet, SDN Väster, SDN
Öster och Utbildningsnämnden (UBN) som alla inkommit med svar.
Remissvaren redovisas som bilagor till detta ärende. Alla synpunkter utom
en togs in i det slutliga förslaget som nu föreligger. Den synpunkt som inte
beaktats var den från UBN föreslagna ändringen att byta ut skrivningen:
” Alla barn och elever har rätt att få kunskap så att de kan klara kommande
studier och arbeten, göra sina röster hörda, muntligt och skriftligt, och
värdera all information som omger dem i samhället”
mot:
”Alla barn och elever ska ges förutsättningar att utvecklas så långt det är
möjligt enligt utbildningens mål.”
Arbetsgruppen menar att skrivningen ”så långt som det är möjligt” kan
uppfattas som begränsande även om det i realiteten kan ha relevans.
Dessutom har Stadskansliet varit med och granskat att dokumentet följer
Borås Stads riktlinjer för styrdokument.

STADSDELSNÄMNDEN NORR
Malin Carlsson (S)
Ordförande
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» Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler
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Borås Stads

Bildningsstaden
Borås
Bildningsstaden 1
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Definition av begrepp

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

Skolväsendet
Skolväsendet i Borås omfattar skolformerna förskola,
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal
vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och
utbildning i svenska för invandrare. I skolväsendet
ingår också fritidshem.
Barn
Den som går i förskoleverksamhet.
Elev
Den som deltar i utbildning med undantag för barn i
förskolan.
Lärare
Förskollärare och lärare

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

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 20 december 2012, reviderat .......
För revidering ansvarar: Stadsdelsnämnden Norr
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Stadsdelsnämnden
Norr
Dokumentet gäller för: Stadsdelsnämnderna och Utbildningsnämnden
Dokumentet gäller till och med: 2019
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Bildningsstaden
Borås
I Borås Stad har vi övertygelsen att alla barn och elever vill och kan lära. Med denna
strategi vill vi fortsätta förbättringsarbetet i skolväsendet i Borås och göra Borås till
en bildningsstad.
Bildningsprojektet är ett humanistiskt projekt. Genom bildningen skapar vi inte bara
en rikare inre värld för oss själva, vi skapar även en bättre värld utanför oss själva. I
ett mångkulturellt samhälle är bildningen bryggan till en kulturöverskridande förståelse. I en demokrati är bildning det bästa skyddet mot främlingsfientlighet och
intolerans.
Bildning kan vara både praktisk och teoretisk. Bildning kan handla om att veta hur
man gör något, t ex i ett hantverk, och kan också innebära att ha kunskap och förståelse om begrepp och sammanhang i ett vetenskapligt perspektiv. Bildning innefattar ytterligare ett perspektiv, nämligen vetskapen att handla rätt och vist i förhållande
till andra och sin omvärld. Människor lär sig många olika saker på många olika sätt
under sitt liv. Det finns därför många sätt att vara bildad på. Det intressanta är själva
processen – själva resan. Målet är inte att bli bildad utan att alltid ha möjlighet att
växa i sin bildning.
Den bildade medborgaren är en människa i ständig utveckling – en individ som skapar sig själv. Det handlar om att växa som individ. Men det handlar också om vårt
förhållande till andra. Det handlar om en social gemenskap. Det handlar om att se
sig själv och därmed förstå den andre och att se den andre för att förstå sig själv.
Att bilda sig är som att göra en resa - att bryta upp från det välbekanta, att öppna sig
för det främmande och annorlunda för att sedan komma hem med egna erfarenheter av det obekanta. Hemkomna tolkar vi in detta i våra tidigare erfarenheter. Människan vinner nya insikter.
Skolan ska förbereda för nästa steg, framtida studier och yrkesliv samt ett aktivt deltagande i samhället. Det innebär att skolan måste arbeta med bildning i bred bemärkelse, t ex att söka kunskap och kritiskt ifrågasätta och att samspela med andra för
gemensamma mål. Det handlar om att växa som människa och utveckla en mångfald
av färdigheter.
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» Lust att lära – möjlighet att lyckas

Med utgångspunkt i ”Lust att lära – möjlighet att lyckas” är uppdraget att göra det
möjligt för alla barn och elever att lyckas. I en trygg miljö där elever får utrymme att
uttrycka sina åsikter och få dessa tillvaratagna följer lusten att lära. Barn och elever
utvecklas och lär mer i ett skolväsende som sätter lärande och kunskaper i centrum,
har högt ställda förväntningar på barn och elever, följer upp vad eleverna kan och
bygger förtroendefulla relationer.
Alla barn och elever ska ha möjlighet att lyckas, oavsett bakgrund. Alla har rätt till
goda kunskaper och en god utbildning. Detta är det viktigaste värdegrundsuppdraget.
Det går att skapa ett skolväsende där alla barn och elever oavsett bakgrund och förutsättningar når målen. Skollagen ger oss ett tydligt kompensatoriskt uppdrag. Alla
barn och elever har rätt att få kunskap så att de kan klara kommande studier och
arbeten, göra sina röster hörda, muntligt och skriftligt, och värdera all information
som omger dem i samhället. Detta är grundläggande demokratiska rättigheter.
Strategin Bildningsstaden Borås är politikernas uppdrag till alla medarbetare inom
skolväsendet i Borås Stad.

» Det goda lärandet

Kunskap är mer än faktakunskaper och färdighetskunskaper; det handlar om bildning i bred bemärkelse, t ex att söka och värdera kunskap och att samspela och bedöma med andra för gemensamma mål. Lärande är en social process där samspelet
mellan människor är avgörande och kännetecknas av ömsesidig respekt.
En förutsättning för bildning är det goda lärandet i skolväsendet. Kännetecken för
detta är att läraren har som utgångspunkt att barnet och eleven vill och kan lära sig,
har höga förväntningar och utmanar varje barns och elevs lärande. Även vårdnadshavarna har stor betydelse för barnets och elevens lärande i detta avseende.
Det handlar också om att lärarens förhållningssätt till bedömning och lärande är
framåtsyftande. Läraren har en kontinuerlig kommunikation med eleven om dennes
kunskapsutveckling; var eleven befinner sig i förhållande till kunskapsmålet och vad
som är nästa steg.
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Barnet och eleven utvecklar sitt lärande genom meningsfullt samspel med lärare och
kamrater. När barnet och eleven får använda bedömning för sitt eget lärande kan
den själv se sitt mål, var den befinner sig i förhållande till kunskapsmålet och vad
som är nästa steg. Därigenom erövrar eleven makten över sitt eget lärande.
Läraren måste kontinuerligt reflektera över lärandeprocessen tillsammans med
kollegor. Detta ger läraren ett stöd i sitt viktiga uppdrag och ställer krav på ständig
utveckling i sin profession.

» Strategisk inriktning
Undervisning
Barn och elever kommer att ställas inför frågor som det inte finns svar på idag. Läraren har ansvar för att eleven ges verktyg att utveckla kunskap och får förtrogenhet
att hantera nya utmaningar. Barn och elever ska bli aktiva i sin egen lärandeprocess
så att de kan hitta olika sätt att lära sig och använda sina resurser för att utveckla fördjupade kunskaper och förmågor. De ska vara rustade att göra aktiva och medvetna
val som ansvarstagande demokratiska medborgare.
För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi
• att varje barn och elev får möta en undervisning där de ser lärandemålen, var de
befinner sig i förhållande till dessa och förstår vad som är nästa steg.
Lärares kompetens
Kompetenta och skickliga lärare är den enskilt viktigaste faktorn för elevers skolframgång. Skolväsendet i Borås Stad ska därför ge förutsättningar och stödja lärares
arbete och utveckling för att garantera bästa möjliga lärande för varje enskilt barn
och elev. Läraren behöver ha ett förhållningssätt som innebär att kontinuerligt utveckla sitt kunnande och sin förståelse av lärandeprocessen.
För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi
• att varje lärare tar ansvar för varje barns och elevs lärande,
• att varje lärare genom kollegialt lärande utvecklar sin profession,
• skapa tydliga karriärvägar.

Bildningsstaden 5
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Ledarskap
Den politiska nivån har det yttersta ansvaret för resultaten i skolväsendet och har
en aktiv dialog om verksamhetens mål och utveckling. Det är viktigt med en tydlig
rollfördelning och förtroende mellan politiker och tjänstemän.
På förvaltningsnivå skapar förvaltningschef förutsättningar för förskolechef och
rektor att leda verksamheten mot målen i det nationella utbildningsuppdraget. Förvaltningschef ansvarar för systematisk uppföljning och för att varje barn och elev
når målen för utbildningen.
Förskolechef och rektor har ett pedagogiskt ledarskap och fokuserar på läroplansuppdraget. Varje förskolechef och rektor bär på sin nivå ansvar för systematisk
uppföljning av den egna verksamhetens resultat. Förskolechef och rektor ska hålla
sig förtrogna med den dagliga verksamheten och särskilt verka för att utbildningen
utvecklas.
För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi
• vara en attraktiv arbetsgivare som rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens hos personal,
• ge förskolechefer och rektorer förutsättningar för att utöva ett pedagogiskt ledarskap,
• att det bedrivs kontinuerlig professionsutveckling för att öka ansvarigheten för
måluppfyllelsen,
• att det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs formativt,
• arbeta på vetenskaplig grund genom samverkan med olika lärosäten.
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» Utvecklingsområden

För Bildningsstaden Borås är nedanstående utvecklingsområden centrala. De har
identifierats i vårt systematiska kvalitetsarbete för skolväsendet.
Följande utvecklingsområden är gemensamma för skolväsendet i Borås Stad.
• Systematiskt kvalitetsarbete
• Bedömning för lärande/formativa förhållningssätt
• Värdegrund
• Barn- och elevhälsoarbete
• Nyanlända/modersmål
• Digital kompetens
För förskola, grundskola och fritidshem samt grundsärskola tillkommer
• Språk-, läs- och skrivutveckling
• Matematik
Förvaltning inom skolväsendet och varje enhet ska förhålla sig till denna strategi
och de identifierade utvecklingsområdena i sina respektive planer. Barns och elevers
perspektiv ska tas till vara.

Bildningsstaden 7
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2015-08-25
§ 121

2015/SDNV0121

Yttrande över revidering av strategin Bildningsstaden Borås
Stadsdelsförvaltningen Väster tillstyrker remissen ”Revidering av strategin Bildningsstaden
Borås”. Förvaltningen föreslår dock att strategin ska fokusera på mål, avgörande vägval och
framgångsfaktorer. Innehållet under rubriken ”Långsiktiga mål” och
”Utvecklingsområden” behöver omarbetas, eftersom delar mer hör hemma i
utvecklingsplanen.
Beslut
Stadsdelsnämnden Väster beslutar att:
1. Tillstyrka remissen, med nedanstående förslag till förändring.
2. Översända upprättad skrivelse som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till
Stadsdelsnämnden Norr.
Vid protokollet
Daniel Nilsson
2015-08-28

Ordförande
Per Carlsson

Justerande ledamot
Mattias Karlsson

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 1 september 2015.
Rätt utdraget betygar:

Daniel Nilsson
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Yttrande över remissen ”Revidering av strategin
Bildningsstaden Borås”
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta att:
1. Tillstyrka remissen, med nedanstående förslag till förändring.
2. Översända upprättad skrivelse som Stadsdelsnämnden Västers
yttrande till Stadsdelsnämnden Norr.
Sammanfattning
Stadsdelsförvaltningen Väster tillstyrker remissen ”Revidering av strategin
Bildningsstaden Borås”. Förvaltningen föreslår dock att strategin ska
fokusera på mål, avgörande vägval och framgångsfaktorer. Innehållet under
rubriken ”Långsiktiga mål” och ”Utvecklingsområden” behöver omarbetas,
eftersom delar mer hör hemma i utvecklingsplanen.
Yttrandet i sin helhet
Den föreslagna skrivningen skiljer sig inte mycket från den nu gällande.
Stadsförvaltningen Väster anser att de redaktionella och innehållsmässiga
förändringarna aktualiserar och utvecklar strategin för fortsatt
förbättringsarbetet inom skolväsendet. Förvaltningen föreslår dock att
strategin ska fokusera på mål, avgörande vägval och framgångsfaktorer.
Innehållet under rubriken ”Långsiktiga mål” och ”Utvecklingsområden”
behöver omarbetas, eftersom delar mer hör hemma i utvecklingsplanen. Ett
exempel på när texten formuleras mer som en plan är i den nya lydelsen
under rubriken ”För att utveckla skolväsendet i Borås Stad” där flertalet
punkter är formulerade som aktiviteter.
Samverkan
Ärendet har inte varit föremål för samverkan.

TJÄNSTESKRIVELSE
2015-08-10
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Marie Gerdin
Områdeschef förskola
033-355420
Hayne Hedin
Områdeschef skola
033-353670

STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER

Monica Svensson
Stadsdelschef
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Sammanträdesdatum 2015-08-25
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Stadsdelsnämnden Norr

Remiss: Revidering av strategin Bildningsstaden Borås
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Östers tillstyrker remissen från Stadsdelsnämnden Norr ”Revidering av
strategin Bildningsstaden Borås”, med nedanstående kommentarer.
Nämndens yttrande
Strategin Bildningsstaden Borås gäller till och med 2015. Stadsdelsnämnden Norr ansvarar
för revideringen och har skickat ärendet på remiss till Stadsdelsnämnden Öster,
Stadsdelsnämnden Väster, Utbildningsnämnden samt Borås Stads ungdomsråd. En
arbetsgrupp med representanter från stadsdelsförvaltningarna och Utbildningsförvaltningen
har tagit fram ett förslag till ny strategi. Den föreslagna skrivningen skiljer sig inte avsevärt
från den nu gällande.
I den reviderade upplagan föreslås följande:
Under rubriken ” För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi:” föreslår gruppen en helt ny lydelse som
är mer omfattande än den gamla:
-

ta fram en strategi för att rekrytera, utveckla och behålla rätt kompetens,
ge förskolechefer och rektorer förutsättningar för att utöva ett pedagogiskt ledarskap,
ta fram ett system för professionsutveckling för förskolechefer och rektorer,
använda ett systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer,
att förskolechefer och rektorer skapar system som utvecklar lärarprofessionen och
samtidigt ökar ansvarigheten för att målen nås,
arbeta på vetenskaplig grund genom samverkan med olika lärosäten.

Stadsdelsnämnden Öster anser att förändringarna är bra då det förtydligar behoven att
gemensamt skapa och bevara goda strukturer för rekrytering, utveckling samt att bevara
kompetensen inom organisationen. Även den nya punkten i vilken man lyfter fram vikten av
att arbeta på vetenskaplig grund och professionellt samverkande, är både bra och viktig.
I den reviderade upplagan ersätts bland annat begreppet IKT med ”Digital kompetens”
vilket uppfattas som ett modernt, adekvat och tydligare begrepp att relatera till.
Förslag i den reviderade upplagan:
Följande utvecklingsområden är gemensamma för skolväsendet i Borås Stad:
• Systematiskt kvalitetsarbete
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Handläggare
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Sammanträdesdatum 2015-08-25
2015/SDNO0066
• Bedömning för lärande/formativa perspektiv
• Värdegrund
• Barn- och elevhälsoarbete
• Nyanlända/modersmål
• Digital kompetens

På punkten ”Bedömning för lärande/formativt perspektiv” föredrar dock Stadsdelsnämnden
Öster begreppet förhållningssätt istället för begreppet perspektiv, eftersom perspektiv kan
uppfattas som mindre omfattande och genomsyrande än förhållningssätt.
Stadsdelsnämnden Öster anser att de justeringar som gjorts i skrivelsen är relevanta och bra
och tillstyrker därför remissen.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER
Ida Legnemark
Ordförande

Ulrika Gustafson
Stadsdelschef
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Kommunstyrelsen

Revidering av strategin Bildningsstaden Borås
Stadsdelsnämnden Norrs diarienummer: 2014/SDNN0059

Ungdomsrådets beslut
Borås Stads Ungdomsråd beslutar att tillstyrka revideringen av strategin
Bildningsstaden Borås i sin helhet.
Ungdomsrådets yttrande i sammanfattning
Ungdomsrådet anser att det var relevanta ändringar som gjorts i strategin.
Ungdomsrådet tycker att det är positivt att frågan om rätt kompetens tas upp
under rubriken ”För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi”.
Ungdomsrådet vill poängtera vikten av att lärare har rätt kompetens och att det
gäller samtliga lärare i kommunen. Det krävs för att elever i Borås Stad ska få en
likvärdig utbildning oavsett vilken skola de går på och vilka lärare de har.
Ungdomsrådet vill särskilt lyfta fram omformuleringen under rubriken
”Utvecklingsområden” från ”Barn och elever i behov av särskilt stöd” till ”Barn
och elevhälsoarbete” som positiv då den upplevs som mer inkluderande. Även
ändringen från ”Barn och elever med utländskbakgrund” till
”Nyanlända/modersmål” under samma rubrik anser Ungdomsrådet är positiv.
När det gäller ”Utvecklingsområden” är det viktigt att digital kompetens nämns
eftersom det finns ett stort behov av det.
Ungdomsrådets yttrande i sin helhet
I Ungdomsrådet sitter representanter från Borås 7-9 skolor, gymnasieskolor och
fritidsgårdar. På stormöten deltar representanter från stadsdelarnas ungdomsråd.
De är oftast runt 20-30 personer. Syftet med ungdomsrådet är att ungdomar skall
få mer inflytande i kommunen så att Borås Stad blir en bra stad för ungdomar att
bo i. Ungdomsrådet vill kunna fånga upp ungdomsfrågor från hela kommunen,
däremot vill Ungdomsrådet poängtera att de inte kan representera ALLA
ungdomar i kommunen.
Ungdomsrådet anser det var relevanta ändringar som gjorts i strategin. Språket i
strategin är svårt att förstå ibland men budskapet går ändå fram.
Ungdomsrådet tycker att det är positivt att frågan om rätt kompetens tas upp
under rubriken ”För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi”.
Ungdomsrådet vill poängtera vikten av att lärare har rätt kompetens och att det
gäller samtliga lärare i kommunen. Ungdomsrådet upplever inte att det är så idag
och det krävs för att elever i Borås Stad ska få en likvärdig utbildning oavsett
vilken skola de går på och vilka lärare de har.
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Ungdomsrådet vill särskilt lyfta fram omformuleringen under rubriken
”Utvecklingsområden” från ”Barn och elever i behov av särskilt stöd” till ”Barn
och elevhälsoarbete” som positiv då den upplevs som mer inkluderande. Även
ändringen från ”Barn och elever med utländskbakgrund” till
”Nyanlända/modersmål” under samma rubrik anser Ungdomsrådet är positiv.
Ungdomsrådet ser behovet av att digital kompetens är ett utvecklingsområde.
För att kunna involvera digitala verktyg i undervisningen behöver lärare öka sin
digitala kompetens.
Linus Björnqvist
Ordförande Borås Stads Ungdomsråd
Eva-Maria Sandin
Vik. ungdomsstrateg
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Kommunstyrelsen

Revidering av strategin Bildningsstaden Borås
Stadsdelsnämnden Norr diarienummer: 2012/SDNN0059

Nämndens beslut

Utbildningsnämnden tillstyrker föreslagen revidering av strategin Bildningsstaden
Borås med synpunkter som presenteras under Nämndens yttrande i sin helhet.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Strategin Bildningsstaden Borås, som gäller till och med 2015, ska under stadsdelsnämnden Norrs ansvar revideras. En arbetsgrupp, bestående av representanter för
stadsdelarna och Utbildningsförvaltningen, har utarbetat ett förslag till ny strategi.
Arbetsgruppens revidering har främst varit redaktionell men även några innehållsmässiga förändringar föreslås.
Utbildningsnämnden tillstyrker i allt väsentligt förslaget men vill framföra synpunkter
att beakta. Dessa redovisas under nämndens yttrande i sin helhet. Med de föreslagna
skrivningarna tillstyrker Utbildningsnämnden revidering av strategin Bildningsstaden
Borås.

Nämndens yttrande i sin helhet

Styrdokumentet Strategin Bildningsstaden Borås fastställdes av kommunfullmäktige i
december 2012 att gälla till och med 2015. För revideringen av dokumentet ansvarar
stadsdelsnämnd Norr. En tillsatt arbetsgrupp med representanter från stadsdelsförvaltningen Norr och Utbildningsförvaltningen har utarbetat ett förslag på reviderad
strategi. Arbetsgruppens revidering är främst redaktionell men även några innehållsmässiga förändringar föreslås.
Strategin är indelad under rubrikerna: Bildning, Lust att lära, Det goda lärandet, Långsiktiga mål samt Utvecklingsområden.
Utbildningsnämnden tillstyrker i allt väsentligt förslaget men vill framföra följande
synpunkter att beakta. Förslagen följer rubriksättningen i förslaget:
• Borås Stads vision
Tredje meningen i tredje stycket föreslås få följande lydelse: Alla barn och elever ska
ges förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt enligt utbildningens mål.
Motivering: Skrivelsen harmonierar med skollagen 2010:800.
• Det goda lärandet
Första meningen föreslås få följande lydelse: Kunskap är mer än faktakunskaper och
färdighetskunskaper; det handlar om bildning i bred bemärkelse, t ex att söka och
värdera kunskap och att samspela och bedöma med andra för gemensamma mål.
Motivering: Strategin omfattar alla verksamheter inom skolväsendet och kunskapsbegreppet behöver därför innefatta även färdighetskunskaper.
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• Långsiktiga mål
Under rubriken Undervisning föreslås andra meningen få följande lydelse: Läraren har
ansvar för att eleven ges verktyg att utveckla kunskap och får förtrogenhet att hantera
nya utmaningar.
Motivering: Ansvarsperspektivet ligger i tidigare skrivning på eleven och ska flyttas till
läraren.
Under rubriken Ledarskap behöver formuleringar i andra stycket ses över.
Motivering: Pågående organisationsöversyn.
Politikernas viljeinriktning när det gäller att utveckla skolväsendet avseende Ledarskap
föreslås att första punkten omformuleras till:
- vara en attraktiv arbetsgivare som rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens
hos personal.
Motivering: Föreslagen skrivning konkretiserar det attraktiva arbetsgivarperspektivet.
och att fjärde punkten får följande lydelse:
- använda ett systematiskt kvalitetsarbete på formativ grund.
Motivering: Det formativa perspektivet ska genomsyra alla nivåer i skolväsendet.
• Utvecklingsområden
Första meningen i fjärde stycket föreslås få följande lydelse:
Varje förvaltning som ansvarar för sin del i skolväsendet ska förhålla sig till utvecklingsområdena utifrån det goda lärandet.
Motivering: Pågående organisationsöversyn.
Med föreslagna skrivningar tillstyrker Utbildningsnämnden revidering av strategin
Bildningsstaden Borås.
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

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

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

Barn och ungdomar påverkas positivt av en tydlig strategi för bildning.
Likabehandling

Jämställdhet, tillgänglighet och mångfald påverkas inte av ärendet.

Reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Helene Sandberg
Ordförande

Anders Waldau
Utbildningschef
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Dnr 2015/KS0836

vd: Ekonomistyrning
Handläggare: Dan Persson
Kommunfullmäktige

Nr 46
Överenskommelse om boendeplatser för ensamkommande barn
2016-01-12

Dnr 2015/KS0836 133

Överenskommelse om boendeplatser för ensamkommande barn
Från och med 2013 är det upp till varje kommun att var för sig träffa avtal med Migrationsverket/Länsstyrelsen om mottagning av ensamkommande barn. Länsstyrelsen
företräder Migrationsverket i kontakterna med kommunerna.
I dag finns två överenskommelser med Migrationsverket/Länsstyrelsen.
En överenskommelse om anordnare av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn som innebär 39 boendeplatser för
åldern 14 – 17år här finns förslag på en ny överenskommelse.
Dessutom finns en överenskommelse om anordnare av boende utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn, med uppehållstillstånd som innebär 45
boendeplatser denna överenskommelse ligger kvar.
Förslag till en ny överenskommelse har tagits fram av Migrationsverket/Länsstyrelsen
och innebär en utökning av antal boendeplatser enligt följande:
För asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn
en utökning från 39 boendeplatser till 221 boendeplatser för åldern 14 – 17 år. Enligt
kontakt med Migrationsverket kommer överenskommelsen att gälla från och med 1
april 2016
Kommunstyrelsen har den 25 januari 2016 beslutat för egen del, under förutsättning
att Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att godkänna överenskommelsen samt föreslå Kommunfullmäktige bemyndiga Kommunstyrelsen att teckna
överenskommelse med Migrationsverket/Länsstyrelsen.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

OSTADRESS

BESÖKSADRESS

01 80 Borås

Kungsgatan 55
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boras.se

E-POST

boras.stad@boras.se

TELEFON

033-35 70 00 vx

FAX

033-35 32 00

kommunfullmäktiges handlingar | 25 februari 2016

2

Bemyndiga Kommunstyrelsen att teckna överenskommelse med Migrationsverket/Länsstyrelsen om mottagande av ensamkommande asylsökande barn motsvarande 221
boendeplatser för åldern 14 – 17 år.
Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD) till förmån för sitt eget yrkande.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Dnr 2016/KS0090

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Evelina Pirs

Nr 47
Kommunfullmäktige
Förslag till preliminära koncernbidrag år 2015
inom
koncernen
Borås koncernbidrag
Stadshus AB år 2015
Förslag
till preliminära
2016-01-18

Dnr 2016/KS0090

inom koncernen Borås Stadshus AB

Genom koncernen Borås Stadshus AB ges möjligheter att via koncernbidrag överföra
resultat från ett bolag till ett annat. Då moderbolaget Borås Stadshus AB samt dess
dotterbolag Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB och Borås Stad Textile Fashioncenter AB har strukturella underskott så måste ca 38,6 mnkr styras till dessa från
andra bolag inom koncernen.
Kommunfullmäktige har att utifrån preliminära resultat besluta om de koncernbidrag
som ska ligga till grund för varje bolags årsredovisning. Eftersom de slutliga bolagsresultaten ofta kan skilja sig något från de preliminära föreslår Kommunstyrelsen att
Kommunfullmäktiges beslut om koncernbidrag blir principiellt och preliminärt och
kan justeras av Kommunstyrelsen om de slutliga bolagsresultaten senare förändras.
Bolagen i koncernen Borås Stadshus AB redovisar följande preliminära resultat efter
finansiella och extraordinära poster:

Borås Stadshus AB
Borås Elnät AB
Borås Energi och Miljö AB
Borås Djurpark AB
Borås kommuns Parkerings AB
Industribyggnader i Borås AB
BoråsBorås TME AB
BSTF AB

Belopp i
mnkr
-3,8
53,6
42,6
-10,5
10,6
11,4
-16,1
-8,0
79,8

Borås Elnät AB visar ett resultat på 53,6 mnkr efter finansiella poster. Borås Elnät
AB föreslås att för 2015 lämna 23,0 mnkr i koncernbidrag.
Borås Energi och Miljö AB visar preliminärt ett resultat på 42,6 mnkr efter finansiella poster men före avsättningar (avsättning sker för affärsområde VA:s kommande
investering i avloppsreningsverk). Resultatet är främst hänförligt till fjärrvärmeverksamheten i affärsområde Energi.
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Bolaget har ansetts behöva bygga upp en högre soliditet inför kommande investeringar i kraftvärme- och avloppsreningsverk. För 2015 föreslås att bolaget konsoliderar sig
till fullo och inte lämnar något koncernbidrag.
Borås kommuns Parkerings AB visar ett resultat efter finansiella och extraordinära
poster på 10,6 mnkr och föreslås att för 2015 lämna hela resultatet i koncernbidrag.
Underkoncernen Industribyggnader i Borås AB visar ett resultat efter finansiella
och extraordinära poster på 11,4 mnkr. Bolaget föreslås lämna 5,0 mnkr i koncernbidrag.
Borås Djurpark AB föreslås erhålla ett koncernbidrag på 10,7 mnkr och kommer då
att redovisa ett resultat på +- 0 kr.
Borås Stad Textile Fashioncenter AB föreslås erhålla ett koncernbidrag på 8,0
mnkr och kommer då att redovisa ett resultat på +- 0 kr.
BoråsBorås TME AB föreslås erhålla ett koncernbidrag på 16,1 mnkr och kommer
då att redovisa ett resultat på +- 0 kr.
Sammanfattningsvis föreslås Borås Stadshus AB erhålla totalt 38,6 mnkr i koncernbidrag. Av detta stannar 3,8 mnkr i moderbolaget för att täcka främst räntekostnader,
och återstående 34,8 mnkr lämnas i koncernbidrag till Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB och Borås Stad Textile Fashioncenter AB.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borås Stadshus AB:s förslag till preliminära koncernbidrag godkänns.
Kommunstyrelsen delegeras att efter förslag från Borås Stadshus AB besluta om slutliga koncernbidrag.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

B 486

RESULTAT FÖRE SKATT

Koncernbidrag, erhållna
Koncerbidrag, lämnade
Bokslutsdispositioner
Förändring periodiseringsfond
Avskrivningar utöver plan
Övrigt
Summa
-5

3 800

3 800

-4,4

-3 805

-3 587

Summa finansiella poster
Extraordinära poster

RESULTAT EFTER FINANSIELLA
OCH EXTRAORDINÄRA POSTER
Budget 2015, mnkr

-218

-218

0

0

-53 560

-30 543

-23 017

24,8

53 560

-5 850

59 410

-199 370

258 780

belopp i tkr om inte annat anges
Borås Elnät
BSAB

RÖRELSERESULTAT

Goodwill

RÖRELSENS KOSTNADER

RÖRELSENS INTÄKTER

Förslag till koncernbidrag 2015

517

-17 064
-25 000
-42 064

76,1

42 581

-24 903

67 484

-855 909

923 393

BEMAB

224

10 709

10 709

-13,5

-10 485

-1 442

-9 043

-68 589

59 546

Djurparken

51

-10 603

-10 603

4,0

10 654

-944
0

11 598

-22 933

34 531

Parkering

2 574

-8 831

-3 831

-5 000

3,7

11 405

-2 491

13 896

-22 145

36 041

IBAB

0

16 143

16 143

-16,1

-16 143

-38

-16 105

-20 507

4 402

BoråsBorås

0

7 968

7 968

-8,0

-7 968

-30

-7 938

-9 753

1 815

BSTF AB

3 361

38 620
-38 620
0
0
-51 438
-25 000
-76 438

66,6

79 799

-39 285
0

119 084

-1 199 424

1 318 508

Totalt
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Dnr 2002/KS0249

vd: Ekonomistyrning
Handläggare: Oliwer Åstrand

Nr 48
Kommunfullmäktige
Svar på motion av Maj Steen (M): om avveckling av
kommunens egen revision
Svar på motion
av001Maj Steen (M); om avveckl2015-12-21
Dnr 2002/KS0249
ing av kommunens egen revision
Maj Steen (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 februari 2002 inlämnat motion om avveckling av kommunens egen revision.

I motionen sägs att personal anställd av en kommun aldrig kan vara oberoende revisorer, och att en helt oberoende utomstående revision borde vara ett viktigt inslag i
den lokala demokratin. Vidare hävdar motionären att kommuner som använt utomstående revision fått en mer effektiv sådan samt till en lägre kostnad. Med anledning
av detta yrkar motionären att kommunens egen revision avvecklas och att kommunen
anlitar en utomstående auktoriserad revision.
Kommunstyrelsen har under en längre tid följt utvecklingen hos stadens granskningsorgan och konstaterar dess mer och mer självständiga position i kommunen. Vidare
har Kommunstyrelsens tidigare hantering av Revisionskontorets budget och ekonomi
ansetts olämplig, då man ur granskningssynpunkt är underställd Revisionskontoret.
Det är en konsekvens av tanken om att Kommunfullmäktige ska vara den enda överordnade instansen för revisionen. Det är också av denna anledning som budget-, personal- och lönefrågor hanteras mellan Kommunfullmäktiges och Revisionskontorets
båda presidium.
Med detta som bakgrund anser Kommunstyrelsen att dess funktion som beredningsorgan till Kommunfullmäktige i den här frågan är opassande och ej i linje med den
senaste tidens utveckling gällande stadens revision. Motionärernas förslag är därför
föremål för direkt behandling i Kommunfullmäktige.
Motionen har varit remitterad till Revisorskollegiet
Inkomna remissvar, se bil.
Utan eget ställningstagande föreslår Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige besluta:
Motionen anses besvarad
KOMMUNSTYRELSEN
2

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Svante Stomberg
Kommunchef
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Bilaga
I Excel-arket, vilket ligger som bilaga till detta ärende, finns en kartläggning av Borås
Stads revisionskostnader i jämförelse med 20 andra städers. All rådata är hämtad från
Koladas statistikunderlag, som får sin inrapportering från offentlig verksamhet i Sverige. I databasen finns tillgång till mängder av nyckeltal och annan statistik rörande
offentlig verksamhet.
Den statistik som används i bilagan är ”Nettokostnad revision, kr/inv” samt ”Invånare totalt, antal”. Statistiken är från 2012 – 2014, 2015 års siffror finns inte att tillgå
ännu.
Utöver detta underlag finns även information kring vilka av städerna som har ett eget
revisionskontor eller ej. I den mån det har framgått finns även information om antalet
sakkunniga revisorer på kontoren och, om revisionen upphandlas, vilken aktör som
vunnit uppdragen. Underlaget är hämtat från respektive stads hemsida.
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Hämtat från Kolada
Nettokostnad revision, kr/inv

Örebro
Södertälje
Västerås
Jönköping
Växjö
Sundsvall
Halmstad
Linköping
Eskilstuna
Umeå
Stockholm
Kristianstad
Norrköping
Malmö
Uppsala
Karlstad
Lund
Helsingborg
Gävle
Borås
Göteborg

Kr/inv 2012 Rangordning Kr/inv 2013 Rangordning Kr/inv 2014 Rangordning Har revisionskontor Sakkunniga, st
23 kr
3
23 kr
4
20 kr
1
Nej
KPMG
33 kr
12
21 kr
2
23 kr
2
Nej
EY
20 kr
1
23 kr
4
23 kr
3
Nej
EY
28 kr
8
22 kr
3
24 kr
4
Nej?
‐
26 kr
6
27 kr
8
24 kr
4
Ja
1
27 kr
7
25 kr
6
25 kr
6
Nej?
‐
25 kr
4
27 kr
8
25 kr
6
Nej
PwC
29 kr
9
27 kr
8
29 kr
8
Ja
‐
22 kr
2
18 kr
1
30 kr
9
Nej
‐
25 kr
5
26 kr
7
30 kr
9
Nej?
‐
34 kr
14
31 kr
11
31 kr
11
Ja
18
33 kr
12
31 kr
11
32 kr
12
Nej
PwC
30 kr
10
31 kr
11
32 kr
12
Ja
4
31 kr
11
32 kr
14
33 kr
14
Ja
11
35 kr
15
32 kr
14
33 kr
14
Nej
‐
37 kr
17
34 kr
16
35 kr
16
Nej
‐
36 kr
16
36 kr
17
37 kr
17
Nej
EY
44 kr
19
42 kr
18
41 kr
18
Ja
5
39 kr
18
44 kr
19
43 kr
19
Ja
‐
48 kr
20
44 kr
19
45 kr
20
Ja
5
66 kr
21
67 kr
21
66 kr
21
Ja
25

Antal invånare multiplicerat med kr/inv
3 195 896 kr
3 233 777 kr
2 852 360 kr
2 952 609 kr
1 912 512 kr
2 121 405 kr
2 809 980 kr
3 269 013 kr
3 305 146 kr
3 625 384 kr
2 877 556 kr
3 171 360 kr
2 204 800 kr
2 317 194 kr
2 087 280 kr
2 610 549 kr
2 424 450 kr
2 433 450 kr
2 330 775 kr
2 540 268 kr
2 388 300 kr
4 307 109 kr
4 055 454 kr
4 404 549 kr
2 172 830 kr
1 795 122 kr
3 027 690 kr
2 932 350 kr
3 077 074 kr
3 588 390 kr
29 961 990 kr 27 828 700 kr 28 271 659 kr
2 656 731 kr
2 511 279 kr
2 618 432 kr
3 963 720 kr
4 146 219 kr
4 329 056 kr
9 540 498 kr 10 015 808 kr 10 497 531 kr
7 091 875 kr
6 566 368 kr
6 842 946 kr
3 216 373 kr
2 984 724 kr
3 092 250 kr
4 066 200 kr
4 114 476 kr
4 290 816 kr
5 808 484 kr
5 585 538 kr
5 549 104 kr
3 750 630 kr
4 278 384 kr
4 227 502 kr
5 033 616 kr
4 663 780 kr
4 815 990 kr
34 721 874 kr 35 729 157 kr 35 715 570 kr
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MOTIONER OM REVISION

Bakgrund
Kommunfullmäktige ska behandla två motioner om den kommunala revisionen;
motion av Maj Steen Maj Steen (M); om avveckling av kommunens egen revision
(2002-02-26) och motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson
(FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD); Inför fristående
revision (2012-12-20).
Med anledning av motionerna avger revisorerna i samråd med fullmäktiges presidium
nedanstående yttrande.
Den kommunala revisionen regleras i första hand i Kommunallagens kap. 9 och i
God revisionssed från SKL. I 9 kap 1-2 §§ Kommunallagen framgår att under de år
då val har förrättats i hela landet ska nyvalda fullmäktige välja revisorer för
granskning av verksamheten under de fyra följande åren.
Enligt Kommunallagen ska de förtroendevalda revisorerna granska all verksamhet
årligen som ett underlag för prövning av ansvarsfrihet för nämnder och
Kommunstyrelse. Lekmannarevisorerna ska därtill granska de kommunala bolagen i
enlighet med Aktiebolagslagen och Kommunallagen.

Revisorernas oberoende och självständighet
Lagstiftaren och SKL (i God revisionssed) slår vakt om revisorernas oberoende och
självständighet. I KomL, 9 kap 7 § framgår att varje revisor fullgör sitt uppdrag
självständigt (är sin egen myndighet) och genomför jävsprövning. Vidare framhålls
att revisorernas budget bör beredas av en oberoende budgetberedning. Revisorerna
har därtill enligt 9 kap 13 § KomL rätt till upplysningar oberoende av verksamhetens
samtycke.

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

Telefonnummer: 033-35 71 54
Faxnummer: 033-35 71 57
E-post: revisionskontoret@boras.se
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Förtroendevalda revisorer nomineras av partierna, men ska inte agera partipolitiskt,
och självständigheten innebär att varje revisor kan skriva en egen revisionsberättelse.
Sedan några år är det inte möjligt att väljas både till fullmäktige och till uppdraget
som förtroendevald revisor. Revisorernas oberoende är utöver de formella
arrangemangen i hög grad beroende av att revisorerna har kunskap, erfarenhet,
integritet och mod.
Kravet på oberoende och självständighet framkommer i KomL också genom att det
fastställs att revisorerna ska sköta sin egen förvaltning och välja sina sakkunniga.
Enligt 9 kap. KomL ska revisorerna i sin granskning biträdas av sakkunniga som de
själva väljer och anlitar i den omfattning som krävs för att fullgöra granskningen
enligt God revisionssed. Även de lekmannarevisorer som väljs för revision av de
kommunala bolagen ska anlita sakkunnigt biträde. Det är alltså de förtroendevalda
revisorerna som ska välja de sakkunniga och som därmed ska avgöra om de vill ha ett
revisionskontor eller upphandlad revision.
Den offentliga debatten om oberoende har till största delen varit fokuserad på att
förtroendevalda revisorer innebär att man i kommunerna granskar sig själva. En
annan ordning kräver en ändring av Kommunallagen, och i det förslag till ny
Kommunallag som nu är på remiss föreslås ingen sådan grundläggande förändring.
Detta talar för att de svenska kommunerna även framgent kommer att ha
förtroendevalda revisorer.
Professor Olle Lundin har framhållit i en studie för ESO (”Revisionen reviderad – en
rapport om en kommunal angelägenhet…”, Expertgruppen för studier i offentlig
ekonomi, ESO, 2010:6) att de förtroendevalda revisorernas oberoende har
diskuterats mycket, men att oberoendediskussionen också borde omfatta det faktum
att förtroendevalda kan vara ledamöter både i fullmäktige och nämnder, vilket
innebär att man beviljar ansvarsfrihet för sig själva. Detta förhållande är enligt
Lundin ett större oberoendeproblem än det som kan kopplas till de förtroendevalda
revisorerna.
Frågan om oberoende har inte i den offentliga debatten i någon nämnvärd
omfattning handlat om oberoende i förhållande till huruvida revisorerna väljer att ha
ett eget revisionskontor med anställda yrkesrevisorer eller om man väljer att
upphandla revisionstjänsterna i sin helhet.
Det finns inga belägg för att de förtroendevalda revisorerna skulle vara mindre
oberoende/mer beroende med anställda yrkesrevisorer som biträden jämfört med en
situation där man upphandlar biträde. Det beroende som kan skapas av att
yrkesrevisorerna är anställda i kommunen måste ställas mot det faktum att
upphandlad revision innebär att yrkesrevisionen utförs av en aktör som är
kommersiellt beroende av den uppdragsgivare den ska granska.

Borås Stads Revisionskontor
Besöksadress: Sturegatan 42
Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret, 501 80 Borås
Webbplats: boras.se/revisionskontoret
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Professionalitet och effektivitet
I 9 kap 8 § kommunallagen framgår att de sakkunniga skall ha den insikt och den
erfarenhet av kommunal verksamhet som fodras för att kunna fullgöra uppdraget.
Tre av revisionskontorets fem yrkesrevisorer är certifierade kommunala
yrkesrevisorer enligt Skyrevs (Sveriges Kommunala yrkesrevisorer) normer, vilket är
den för branschen relevanta kvalitetssäkringen av yrkesrevisorernas kompetens. De
anställda revisorerna är i övrigt välutbildade, erfarna och i besittning av en
dokumenterat hög kompetens och professionalitet.
Det finns inga belägg för att revisionsbyråernas personal skulle vara mer
”professionella” och skickade att utföra biträdesfunktionen. Personalen vid
revisionsbyråerna certifieras på samma sätt som personalen vid kontoren. I tillägg har
Stadsrevisionens verksamhet under en följd av år i Staden framhållits som
professionell och effektiv både i sin främjande och i sin kontrollerande roll.
Auktoriserade revisorer har inte någon roll att spela när det gäller revision och
ansvarsprövning av Kommunstyrelse och nämnder. Auktoriserade revisorer från
revisionsbyråerna ska enligt lagstiftningen (ABL) granska och ansvarspröva de
kommunala aktiebolagen. Därtill väljer fullmäktige lekmannarevisorer för granskning
av bolagen.
Frågan om (kostnads)effektiv revision är komplex. Det finns förvisso ett antal
kommuner som har ett mycket begränsat revisionsanslag, men det är inte möjligt att
hävda att detta innebär att revisionen är effektiv, inte minst för att
effektivitetsbegreppet är svårfångat i sammanhanget. Ett mått på effektivitet är att
man når upp till lagstiftningens krav och God revisionssed. Ett annat mått är att
revisorernas granskningar leder till en utveckling och förbättring av den kommunala
verksamheten.
Det finns en påtaglig risk för att man med låga revisionsanslag inte når upp till
lagstiftningens krav och God revisionssed, vilket också framhålls av SKL.
Det går mot ovanstående bakgrund inte att hävda att en upphandlad revision kan ge
mer effektiv/bättre revision till en lägre kostnad än revision som utförs av ett
revisionskontor.
Med ett revisionskontor uppnås kontinuitet i revisionen, och erfarenheter,
granskningsresultat och kompetens kan nyttiggöras över tid. Upphandlad revision
medför en större risk för problem med kontinuiteten och att växling av utförare
genom upphandlingen innebär att kunskap och erfarenheter följer med
revisionsbyråerna, och inte kan tillgodogöras den kommunala revisionen/kommunen
på samma sätt som om man har ett kontor.
Borås Stads Revisionskontor
Besöksadress: Sturegatan 42
Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret, 501 80 Borås
Webbplats: boras.se/revisionskontoret

Telefonnummer: 033-35 71 54
Faxnummer: 033-35 71 57
E-post: revisionskontoret@boras.se
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Den yrkesmässiga revisionen i Borås Stad utförs av revisorer vid revisionskontoret
och av upphandlade konsulter. Genom denna kombination uppnås en effektiv
revision. Revisionskontorets samlade kompetens innefattar djup kunskap om
verksamheter, revision och utredningsmetodik.
Stadsrevisionen i Borås kvalitetsgranskas årligen av kommunrevisionen i Norrköping
med avseende om revisionsplanen följs, om ekonomin är i balans, om räkenskaperna
är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

För Revisorskollegiet

Ingwer Kliche

Boris Preijde

Ordförande

Vice ordförande
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Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Oliwer Åstrand

OSTADRESS

01 80 Borås

Kommunfullmäktige
Nr 49
Svar på motion av Annette
Annette Carlson
Carlson (M),
(M), Morgan Hjalmarsson
(FP),(FP),
Kerstin
Hermansson
Morgan
Hjalmarsson
Kerstin
Hermansson (C)
(C) och
Falco
Güldenpfennig:
och
Falco
Güldenpfennig
(KD);Inför
Införfristående
fristående revision
2015-12-21
revision Dnr 2012/KS0771 001
Annette Carlsson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco
Güldenpfennig (KD) har vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december
2012 inlämnat rubricerad motion.
Motionärerna beskriver hur de förtroendevalda revisorerna i staden skall kunna välja
mer fritt vilka sakkunniga och professionella revisorer man önskar anlita för stöttning.
Genom att upphandla revisionskontoret skulle organisationen bli mer flexibel samtidigt som de sakkunniga revisorerna skulle få en mer oberoende ställning i staden.
Vidare beskrivs i motionen att sakkunniga revisorer som är anställda av Borås Stad
aldrig kan bli helt oberoende. Man vill med anledning av detta avveckla kommunens
egen revision. Motionärerna yrkar att låta ge uppdrag åt Kommunstyrelsen att införa
en fristående revision.
Kommunstyrelsen har under en längre tid följt utvecklingen hos stadens granskningsorgan och konstaterar dess mer och mer självständiga position i kommunen. Vidare
har Kommunstyrelsens tidigare hantering av Revisionskontorets budget och ekonomi
ansetts olämplig, då man ur granskningssynpunkt är underställd Revisionskontoret.
Det är en konsekvens av tanken om att Kommunfullmäktige ska vara den enda överordnade instansen för revisionen. Det är också av denna anledning som budget-, personal- och lönefrågor hanteras mellan Kommunfullmäktiges och Revisionskontorets
båda presidium.
Med detta som bakgrund anser Kommunstyrelsen att dess funktion som beredningsorgan till Kommunfullmäktige i den här frågan är opassande och ej i linje med den
senaste tidens utveckling gällande stadens revision. Motionärernas förslag är därför
föremål för direkt behandling i Kommunfullmäktige.
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Utan eget ställningstagande föreslår Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige besluta:
Motionen anses besvarad
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Marie
Fridén (M), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfenning (KD) till förmån för
Annette Carlsons alternativa förslag (bilaga).
Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD).
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
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Svante Stomberg
Kommunchef
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ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan
Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Falco
Güldenpfennig (KD): Inför fristående revision.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad
Kommunfullmäktiges presidium uppdras att se över den kommunala revisionens oberoende
samt dess möjligheter att konsultera sakkunniga från utomstående auktoriserade
revisionsbyråer.
För Moderaterna
Annette Carlson

För Liberalerna
Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet
Kerstin Hermansson

För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig
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Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan
Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Falco
Güldenpfennig (KD): Inför fristående revision.
Annette Carlsson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Falco
Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 2012
inlämnat rubricerad motion. Motionärerna föreslår att Kommunstyrelsen uppdras att införa en
fristående revision.
Sedan motionen lämnades in för drygt tre år sedan har Stadsrevisionens arbetssätt förändrats.
Lagstiftningen har varit föremål för översyn men ej förändrats i denna del. Kommunstyrelsen
upplever att revisionen förstärkt sitt utvecklingsarbete blivit mer oberoende än vad som
tidigare varit fallet.
Motionärerna vill se att revisionen blir fristående i en annan bemärkelse än vad den är idag.
Eftersom Borås Stad har ett revisionskontor organiserat, med fast bemanning, under
Kommunfullmäktige kan de inte bli helt oberoende av Borås Stad. Såsom (långvarigt)
anställda bygger de upp en relation till andra anställda i organisationen som inte främjar
oberoende och kritisk granskning.
Motionärerna vill se en ökad frihet för de förtroendevalda revisorerna att välja vilka
sakkunniga de vill anlita i olika frågor. Det skulle ske genom att de förtroendevalda
revisorerna upphandlar revisionstjänster av olika revisionsföretag. Genom att upphandla
revision istället för att ha en fast bemanning för att sköta revisionen kan de förtroendevalda
revisorerna få en mer flexibel revision till sin tjänst. Samtidigt kan ökad specialisering
uppnås.
Den förtroendevalda revisionen behöver i det dagliga arbetet stöd av en grundorganisation för
att hantera mötesadministration, göra upphandlingar, diskutera revisionsfrågor i allmänhet
med mera. Det bör fortsatt finnas sådant stöd inom den kommunala organisationen.
Kommunstyrelsen delar motionärernas bedömning att Borås Stad behöver en mera fristående
revision, där de två viktigaste skälen är friståendet från den kommunala organisationen samt
friheten och flexibiliteten för de förtroendevalda revisorerna att välja kompetens efter relevant
fråga.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad
Kommunfullmäktiges presidium uppdras att se över den kommunala revisionens oberoende
samt dess möjligheter att konsultera sakkunniga från utomstående auktoriserade
revisionsbyråer.
KOMMUNSTYRELSEN
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Inför fristående revision!
För över 10 år sedan lämnade Maj Steen in en motion med förslaget att avveckla stadens egen
revision. Då motionen ännu inte behandlats i Kommunfullmäktige vill Alliansen åter
aktualisera frågan.
Den kommunala revisionen består av förtroendevalda revisorer som stöttas av professionella
och sakkunniga revisorer. De sakkunniga är organiserade i ett revisorskontor med en fast
bemanning anställda av Borås Stad. Vi i Alliansen anser att det skulle vara en fördel om de
förtroendevalda revisorerna kunde välja mer fritt vilka sakkunniga man önskar anlita. Genom
att upphandla revisionskontoret skulle kompetensen bättre kunna anpassas till de behov som
efterfrågas samtidigt som de sakkunniga skulle få en mer oberoende ställning.
Det är av största vikt att staden har en oberoende och i alla led professionell revision. Det är
grundläggande för att inge trovärdighet och styrka. Vi anser att sakkunniga revisorer som är
anställda av staden aldrig kan bli helt oberoende. Dessutom innebär en fast bemanning att det
skapas en stel organisation där vi låser tillgången till kompetens. Genom att upphandla
revisionskontoret kan förtroendet för stadens verksamheter stärkas ytterligare och skapa
möjligheten att vid varje revisionsuppdrag kunna anpassa kompetensen.
Revisorerna är fullmäktiges kontrollinstrument och en väsentlig del i det lokala demokratiska
systemet. Därför är det viktigt att vi nu ser över arbetsformerna för revisionskontoret.
Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
– Ge i uppdrag åt Kommunstyrelsen att införa en fristående revision utifrån motionens
intentioner.

Annette Carlson (M)
Morgan Hjalmarsson (FP)
Kerstin Hermansson (C)
Falco Güldenpfennig (KD)
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Bilaga
I Excel-arket, vilket ligger som bilaga till detta ärende, finns en kartläggning av Borås
Stads revisionskostnader i jämförelse med 20 andra städers. All rådata är hämtad från
Koladas statistikunderlag, som får sin inrapportering från offentlig verksamhet i Sverige. I databasen finns tillgång till mängder av nyckeltal och annan statistik rörande
offentlig verksamhet.
Den statistik som används i bilagan är ”Nettokostnad revision, kr/inv” samt ”Invånare totalt, antal”. Statistiken är från 2012 – 2014, 2015 års siffror finns inte att tillgå
ännu.
Utöver detta underlag finns även information kring vilka av städerna som har ett eget
revisionskontor eller ej. I den mån det har framgått finns även information om antalet
sakkunniga revisorer på kontoren och, om revisionen upphandlas, vilken aktör som
vunnit uppdragen. Underlaget är hämtat från respektive stads hemsida.
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Hämtat från Kolada
Nettokostnad revision, kr/inv

Örebro
Södertälje
Västerås
Jönköping
Växjö
Sundsvall
Halmstad
Linköping
Eskilstuna
Umeå
Stockholm
Kristianstad
Norrköping
Malmö
Uppsala
Karlstad
Lund
Helsingborg
Gävle
Borås
Göteborg

Kr/inv 2012 Rangordning Kr/inv 2013 Rangordning Kr/inv 2014 Rangordning Har revisionskontor Sakkunniga, st
23 kr
3
23 kr
4
20 kr
1
Nej
KPMG
33 kr
12
21 kr
2
23 kr
2
Nej
EY
20 kr
1
23 kr
4
23 kr
3
Nej
EY
28 kr
8
22 kr
3
24 kr
4
Nej?
‐
26 kr
6
27 kr
8
24 kr
4
Ja
1
27 kr
7
25 kr
6
25 kr
6
Nej?
‐
25 kr
4
27 kr
8
25 kr
6
Nej
PwC
29 kr
9
27 kr
8
29 kr
8
Ja
‐
22 kr
2
18 kr
1
30 kr
9
Nej
‐
25 kr
5
26 kr
7
30 kr
9
Nej?
‐
34 kr
14
31 kr
11
31 kr
11
Ja
18
33 kr
12
31 kr
11
32 kr
12
Nej
PwC
30 kr
10
31 kr
11
32 kr
12
Ja
4
31 kr
11
32 kr
14
33 kr
14
Ja
11
35 kr
15
32 kr
14
33 kr
14
Nej
‐
37 kr
17
34 kr
16
35 kr
16
Nej
‐
36 kr
16
36 kr
17
37 kr
17
Nej
EY
44 kr
19
42 kr
18
41 kr
18
Ja
5
39 kr
18
44 kr
19
43 kr
19
Ja
‐
48 kr
20
44 kr
19
45 kr
20
Ja
5
66 kr
21
67 kr
21
66 kr
21
Ja
25

Antal invånare multiplicerat med kr/inv
3 195 896 kr
3 233 777 kr
2 852 360 kr
2 952 609 kr
1 912 512 kr
2 121 405 kr
2 809 980 kr
3 269 013 kr
3 305 146 kr
3 625 384 kr
2 877 556 kr
3 171 360 kr
2 204 800 kr
2 317 194 kr
2 087 280 kr
2 610 549 kr
2 424 450 kr
2 433 450 kr
2 330 775 kr
2 540 268 kr
2 388 300 kr
4 307 109 kr
4 055 454 kr
4 404 549 kr
2 172 830 kr
1 795 122 kr
3 027 690 kr
2 932 350 kr
3 077 074 kr
3 588 390 kr
29 961 990 kr 27 828 700 kr 28 271 659 kr
2 656 731 kr
2 511 279 kr
2 618 432 kr
3 963 720 kr
4 146 219 kr
4 329 056 kr
9 540 498 kr 10 015 808 kr 10 497 531 kr
7 091 875 kr
6 566 368 kr
6 842 946 kr
3 216 373 kr
2 984 724 kr
3 092 250 kr
4 066 200 kr
4 114 476 kr
4 290 816 kr
5 808 484 kr
5 585 538 kr
5 549 104 kr
3 750 630 kr
4 278 384 kr
4 227 502 kr
5 033 616 kr
4 663 780 kr
4 815 990 kr
34 721 874 kr 35 729 157 kr 35 715 570 kr
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MOTIONER OM REVISION

Bakgrund
Kommunfullmäktige ska behandla två motioner om den kommunala revisionen;
motion av Maj Steen Maj Steen (M); om avveckling av kommunens egen revision
(2002-02-26) och motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson
(FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD); Inför fristående
revision (2012-12-20).
Med anledning av motionerna avger revisorerna i samråd med fullmäktiges presidium
nedanstående yttrande.
Den kommunala revisionen regleras i första hand i Kommunallagens kap. 9 och i
God revisionssed från SKL. I 9 kap 1-2 §§ Kommunallagen framgår att under de år
då val har förrättats i hela landet ska nyvalda fullmäktige välja revisorer för
granskning av verksamheten under de fyra följande åren.
Enligt Kommunallagen ska de förtroendevalda revisorerna granska all verksamhet
årligen som ett underlag för prövning av ansvarsfrihet för nämnder och
Kommunstyrelse. Lekmannarevisorerna ska därtill granska de kommunala bolagen i
enlighet med Aktiebolagslagen och Kommunallagen.

Revisorernas oberoende och självständighet
Lagstiftaren och SKL (i God revisionssed) slår vakt om revisorernas oberoende och
självständighet. I KomL, 9 kap 7 § framgår att varje revisor fullgör sitt uppdrag
självständigt (är sin egen myndighet) och genomför jävsprövning. Vidare framhålls
att revisorernas budget bör beredas av en oberoende budgetberedning. Revisorerna
har därtill enligt 9 kap 13 § KomL rätt till upplysningar oberoende av verksamhetens
samtycke.

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

B 528

Telefonnummer: 033-35 71 54
Faxnummer: 033-35 71 57
E-post: revisionskontoret@boras.se
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Förtroendevalda revisorer nomineras av partierna, men ska inte agera partipolitiskt,
och självständigheten innebär att varje revisor kan skriva en egen revisionsberättelse.
Sedan några år är det inte möjligt att väljas både till fullmäktige och till uppdraget
som förtroendevald revisor. Revisorernas oberoende är utöver de formella
arrangemangen i hög grad beroende av att revisorerna har kunskap, erfarenhet,
integritet och mod.
Kravet på oberoende och självständighet framkommer i KomL också genom att det
fastställs att revisorerna ska sköta sin egen förvaltning och välja sina sakkunniga.
Enligt 9 kap. KomL ska revisorerna i sin granskning biträdas av sakkunniga som de
själva väljer och anlitar i den omfattning som krävs för att fullgöra granskningen
enligt God revisionssed. Även de lekmannarevisorer som väljs för revision av de
kommunala bolagen ska anlita sakkunnigt biträde. Det är alltså de förtroendevalda
revisorerna som ska välja de sakkunniga och som därmed ska avgöra om de vill ha ett
revisionskontor eller upphandlad revision.
Den offentliga debatten om oberoende har till största delen varit fokuserad på att
förtroendevalda revisorer innebär att man i kommunerna granskar sig själva. En
annan ordning kräver en ändring av Kommunallagen, och i det förslag till ny
Kommunallag som nu är på remiss föreslås ingen sådan grundläggande förändring.
Detta talar för att de svenska kommunerna även framgent kommer att ha
förtroendevalda revisorer.
Professor Olle Lundin har framhållit i en studie för ESO (”Revisionen reviderad – en
rapport om en kommunal angelägenhet…”, Expertgruppen för studier i offentlig
ekonomi, ESO, 2010:6) att de förtroendevalda revisorernas oberoende har
diskuterats mycket, men att oberoendediskussionen också borde omfatta det faktum
att förtroendevalda kan vara ledamöter både i fullmäktige och nämnder, vilket
innebär att man beviljar ansvarsfrihet för sig själva. Detta förhållande är enligt
Lundin ett större oberoendeproblem än det som kan kopplas till de förtroendevalda
revisorerna.
Frågan om oberoende har inte i den offentliga debatten i någon nämnvärd
omfattning handlat om oberoende i förhållande till huruvida revisorerna väljer att ha
ett eget revisionskontor med anställda yrkesrevisorer eller om man väljer att
upphandla revisionstjänsterna i sin helhet.
Det finns inga belägg för att de förtroendevalda revisorerna skulle vara mindre
oberoende/mer beroende med anställda yrkesrevisorer som biträden jämfört med en
situation där man upphandlar biträde. Det beroende som kan skapas av att
yrkesrevisorerna är anställda i kommunen måste ställas mot det faktum att
upphandlad revision innebär att yrkesrevisionen utförs av en aktör som är
kommersiellt beroende av den uppdragsgivare den ska granska.

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

Telefonnummer: 033-35 71 54
Faxnummer: 033-35 71 57
E-post: revisionskontoret@boras.se
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Professionalitet och effektivitet
I 9 kap 8 § kommunallagen framgår att de sakkunniga skall ha den insikt och den
erfarenhet av kommunal verksamhet som fodras för att kunna fullgöra uppdraget.
Tre av revisionskontorets fem yrkesrevisorer är certifierade kommunala
yrkesrevisorer enligt Skyrevs (Sveriges Kommunala yrkesrevisorer) normer, vilket är
den för branschen relevanta kvalitetssäkringen av yrkesrevisorernas kompetens. De
anställda revisorerna är i övrigt välutbildade, erfarna och i besittning av en
dokumenterat hög kompetens och professionalitet.
Det finns inga belägg för att revisionsbyråernas personal skulle vara mer
”professionella” och skickade att utföra biträdesfunktionen. Personalen vid
revisionsbyråerna certifieras på samma sätt som personalen vid kontoren. I tillägg har
Stadsrevisionens verksamhet under en följd av år i Staden framhållits som
professionell och effektiv både i sin främjande och i sin kontrollerande roll.
Auktoriserade revisorer har inte någon roll att spela när det gäller revision och
ansvarsprövning av Kommunstyrelse och nämnder. Auktoriserade revisorer från
revisionsbyråerna ska enligt lagstiftningen (ABL) granska och ansvarspröva de
kommunala aktiebolagen. Därtill väljer fullmäktige lekmannarevisorer för granskning
av bolagen.
Frågan om (kostnads)effektiv revision är komplex. Det finns förvisso ett antal
kommuner som har ett mycket begränsat revisionsanslag, men det är inte möjligt att
hävda att detta innebär att revisionen är effektiv, inte minst för att
effektivitetsbegreppet är svårfångat i sammanhanget. Ett mått på effektivitet är att
man når upp till lagstiftningens krav och God revisionssed. Ett annat mått är att
revisorernas granskningar leder till en utveckling och förbättring av den kommunala
verksamheten.
Det finns en påtaglig risk för att man med låga revisionsanslag inte når upp till
lagstiftningens krav och God revisionssed, vilket också framhålls av SKL.
Det går mot ovanstående bakgrund inte att hävda att en upphandlad revision kan ge
mer effektiv/bättre revision till en lägre kostnad än revision som utförs av ett
revisionskontor.
Med ett revisionskontor uppnås kontinuitet i revisionen, och erfarenheter,
granskningsresultat och kompetens kan nyttiggöras över tid. Upphandlad revision
medför en större risk för problem med kontinuiteten och att växling av utförare
genom upphandlingen innebär att kunskap och erfarenheter följer med
revisionsbyråerna, och inte kan tillgodogöras den kommunala revisionen/kommunen
på samma sätt som om man har ett kontor.
Borås Stads Revisionskontor
Besöksadress: Sturegatan 42
Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret, 501 80 Borås
Webbplats: boras.se/revisionskontoret
B 530
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Den yrkesmässiga revisionen i Borås Stad utförs av revisorer vid revisionskontoret
och av upphandlade konsulter. Genom denna kombination uppnås en effektiv
revision. Revisionskontorets samlade kompetens innefattar djup kunskap om
verksamheter, revision och utredningsmetodik.
Stadsrevisionen i Borås kvalitetsgranskas årligen av kommunrevisionen i Norrköping
med avseende om revisionsplanen följs, om ekonomin är i balans, om räkenskaperna
är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

För Revisorskollegiet

Ingwer Kliche

Boris Preijde

Ordförande

Vice ordförande
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Dnr 2015/KS0553

trategisk samhällsplanering
Monica Lindqvist
Kommunfullmäktige

Nr 50
Svar på motion av Tommy Josefsson (V) och
Anne
Rapinoja
om att minska
mängden
Svar på
motion (V)
av Tommy
Josefsson
(V) ochplastpåsar i
Borås
Anne Rapinoja (V) om att minska mängden
2015-12-21
Dnr 2015/KS0553 409
plastpåsar i Borås
Tommy Josefsson (V) och Anne Rapinoja (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-08-20 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att kommunen tar initiativ till en dialog med butiksinnehavarna i
Borås kommun med syfte att minska/fasa ut den miljöskadliga och energislukande
användningen av plastpåsar i Borås butiker, att Borås Stad internt verkar för att alla
förvaltningar och bolag slutar med att använda plastmuggar och plastpåsar där det
finns alternativ, samt att Miljöförvaltningen i Borås utlyser en tävling med pris till den
butik som minskar sin användning av plastpåsar mest procentuellt.
Motionen har varit remitterad till Miljö- och konsumentnämnden. Nämnden avstyrkte
motionen. Motiveringarna är att de egna verksamheternas användning av plastpåsar,
plastmuggar mm redan inryms i stadens hållbarhetsarbete och är en naturlig del av
detta arbete, samt att det inte är en kommunal uppgift att driva dessa frågor gentemot
näringslivet och att nämnden därigenom varken bör eller ska bifalla motionen.
Kommunstyrelsen ser inget hinder i att ta initiativ till samarbeten med näringslivet i
frågan. Likväl som Borås Stad önskar och hoppas på att näringsliv och medborgare
läser och engagerar sig i de visionsmål som finns i Borås 2025, så önskar och hoppas
Kommunstyrelsen att näringslivet vill arbeta sida vid sida med Borås Stad i
miljöarbetet. Samarbete mellan Miljö- och konsumentnämnden samt Borås Energi
och Miljö AB kring Avfallsplanen kan ses som en betydande utgångspunkt i arbetet,
eftersom minskad mängd plastpåsar bör kunna påverka båda aktörernas
ansvarsområden positivt.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Miljö- och konsumentnämnden får i uppdrag att tillsammans med Borås Energi och Miljö
AB utforma metoder för att minska mängden plastpåsar i Borås.
Motionen förklaras i övrigt besvarad.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin
Hermansson (C), Marie Fridén (M) samt Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Morgan Hjalmarssons alternativa förslag, se bilaga.
Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD).
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd

Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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Sp3

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Tommy Josefsson (V) och Anne
Rapinoja (V) om att minska mängden plastpåsar i
Borås.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Att avslå motionen
För Moderaterna
Annette Carlson

För Liberalerna
Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet
Kerstin Hermansson

För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig
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Sp3

Kommunfullmäktige

Svar på motion av Tommy Josefsson (V) och
Anne Rapinoja (V) om att minska mängden
plastpåsar i Borås.
Tommy Josefsson (V) och Anne Rapinoja (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde
2015-08-20 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att kommunen tar initiativ till en dialog med butiksinnehavarna i
Borås kommun med syfte att minska/fasa ut den miljöskadliga och energislukande
användningen av plastpåsar i Borås butiker, att Borås Stad internt verkar för att alla
förvaltningar och bolag slutar med att använda plastmuggar och plastpåsar där det
finns alternativ, samt att Miljöförvaltningen i Borås utlyser en tävling med pris till den butik som
minskar sin användning av plastpåsar mest procentuellt.
Motionen har varit remitterad till Miljö- och konsumentnämnden. Nämnden avstyrkte
motionen. Motiveringarna är att de egna verksamheternas användning av plastpåsar,
plastmuggar mm redan inryms i stadens hållbarhetsarbete och är en naturlig del av
detta arbete, samt att det inte är en kommunal uppgift att driva dessa frågor gentemot näringslivet
och att nämnden därigenom varken bör eller ska bifalla motionen.
Kommunstyrelsen ställer sig bakom Miljö- och konsumentnämnden beslut och motivering, och
anser likt Miljö- och konsumentnämnden, att det inte är Borås stads uppgift att gå in och
detaljstyra näringsidkarnas verksamhet.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Att avslå motionen
KOMMUNSTYRELSEN
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Motion om att minska mängden plastpåsar i Borås
Plastpåsar är användbara på många sätt, men de för också med sig problem över hela jordklotet.
Det är viktigt att uppmärksamma problemen med plast och vilka konsekvenser det för med sig.
I Borås matbutiker och övriga butiker delas det ut plastpåsar som regel till nästan alla inköp.
Det är ganska lätt att inse att det blir enorma mängder som förbrukas varje dag – trots att det
finns alternativ med tygkassar och andra väskor. De flesta av dessa plastkassar kasseras efter
kort tid.
Detsamma gäller över hela världen, och mycket av plasten hamnar inte bland avfall. Varje år
dumpas över t ex 6,5 miljoner ton plastavfall i världshaven. Plasten bildar öar av plastsopor som
flyter omkring. I Stilla Havet norr om Hawaii finns en plastvirvel större än Texas . Men all plast
flyter inte. Omkring 70 % sjunker till botten . Solljus och vågor gör att det bryts ner i allt
mindre partiklar. En "plastsoppa" finns kvar i vattnet under mycket lång tid och medför stort
lidande för sjöfåglar och andra djur.
Det behövs insatser på global nivå, men mycket går att göra lokalt och att var och en bör tänka
efter vad man själv kan göra - vi behöver inte ta en ny plastpåse varje gång vi handlar.
Tygkassar kan vara ett bra alternativ.
Flera städer i England har lyckats med att avskaffa plastpåsar i butikerna, visst borde vi försöka
i Borås också!
Borås har ett gott rykte i miljökretsar och vi har satt kretsloppstänkandet som en grundpelare
för ett hållbart samhälle. Utan ett kretslopp och slut på engångsprodukter, kan inte många
miljömål uppnås.
Kommunen, näringsliv och kommuninvånarna kan genom att samarbeta visa att vi klarar ett
bra miljöarbete och värnar om ett kretsloppstänkande som är nödvändigt för framtiden.
Därför föreslår Vänsterpartiet att
- kommunen tar initiativ till en dialog med butiksinnehavarna i Borås kommun med syfte att
minska/fasa ut den miljöskadliga och energislukande användningen av plastpåsar i Borås
butiker.
- Borås Stad internt verkar för att alla förvaltningar och bolag slutar med att använda
plastmuggar och plastpåsar där det finns andra alternativ
-Miljöförvaltningen i Borås utlyser en tävling med pris till den butik som minskar sin
användning av plastpåsar mest , procentuellt.
Tommy Josefsson Vänsterpartiet
Anne Rapinoja Vänsterpartiet
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Miljö- och konsumentnämnden

Motion om att minska mängden plastpåsar i Borås
Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2015/KS0553)
Sammanfattning
Tommy Josefsson (V) och Anne Rapinoja (V) föreslår i en motion att Borås Stad ska
arbeta för att mängden plastpåsar i Borås Stad ska minska. De föreslår även att
plastmuggar och andra engångsprodukter av plast ska användas i mindre utsträckning.
Motivet till detta är framför allt plastpåsarnas korta livslängd och att de blir ett avfall
som sprids över världen. Motionärerna skriver att det delas ut plastpåsar i butikerna
vid varje inköp och att det finns fullgoda alternativ till plastpåsar. På grund av detta
anser de att Borås Stad ska inleda en dialog med butiker i Borås, att Borås Stad ska
minska sin egen användning av plastpåsar och plastmuggar samt att Miljöförvaltningen ska utlysa en tävling för butiker med ett pris till den butik som har
minskat sin användning av plastpåsar mest.
Miljöförvaltningen anser att motionen har goda intentioner inom ett område som är
viktigt ur många aspekter. Att arbeta med minskning av användningen av plastpåsar
är viktigt både på det lokala och globala planet.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker motionens intentioner, men konstaterar att
arbetet med att minska den totala mängden plastpåsar i Borås Stad görs bäst i
samarbete mellan Miljöförvaltningen och Borås Energi och Miljö AB och att
förslagen som sådana behöver analyseras ytterligare för att klargöra effekten och
möjligheten att genomföra dem.
Nämnden anser att Miljöförvaltningen bör arbeta vidare med frågan i samband med
arbetet med revidering av Avfallsplanen.
Ärendet
I motionen ”minska mängden plastpåsar i Borås” föreslås att
- Kommunen tar initiativ till en dialog med butiksinnehavarna i Borås kommun
med syfte att minska/fasa ut den miljöskadliga och energislukande
användningen av plastpåsar i Borås butiker

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

501 80 Borås

BESÖKSADRESS
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Sida

2(2)
Datum

2015-11-12

Dnr

2015-2516

-

Borås Stad internt verkar för att alla förvaltningar och bolag slutar med att
använda plastmuggar och plastpåsar där det finns andra alternativ

-

Miljöförvaltningen i Borås utlyser en tävling med pris till den butik som
minskar sin användning av plastpåsar mest, procentuellt.

Miljöförvaltningens synpunkter
Miljöförvaltningen anser att motionen har mycket goda intentioner som ligger i linje
med stadens ambition om att vara en ledande miljökommun.
I motionen framgår de miljöproblem som plastavfall skapar globalt och även det
faktum att det lokala arbetet har betydelse. Centralt är att plastpåsar delas ut gratis vid
nästan varje inköp och att incitamenten för konsumenten att inte ta emot påsen är
lågt.
Miljöförvaltningen arbetar tillsammans med Borås Energi och Miljö AB för att bättre
förstå och påverka hur avfall uppkommer och bäst ska hanteras. Avfallsplanen är ett
dokument där det till exempel framgår att avfall ska vara en resurs och mängden
avfall ska minska. Detta ger oss stöd att arbeta med frågan om plastpåsar.
Det pågår idag en mängd arbeten i Europa där man tittar på plast både som produkt
och avfall där plastpåsar är en del. Miljöförvaltningen anser därför att Borås Stad bör
följa hur EU hanterar ett förbud mot plastpåsar och främja samarbeten i staden som
syftar till att på frivillig väg inleda utfasning av plastpåsar.
Miljöförvaltningen anser att det är viktigt att arbeta med plastpåsar som en del i en
helhet och att detta lämpligtvis görs i samband med arbetet med Avfallsplanen.
Miljöförvaltningen anser att det är svårt att utan ytterligare utredning avgöra hur
effektiva motionärernas förslag är för den totala användningen av plastpåsar i Borås
Stad.

Agneta Sander
Miljöchef
Bilaga
Motion
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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Anna Säfsten
Avdelningschef
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Dnr 2015/KS0422

Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ewa Luvö
Kommunfullmäktige

Nr 51
Svar
av Marie
Marie Fridén
Fridén(M),
(M),Vivi
ViviRosRoswall (M)
Svar på
på motion
motion av
och
Carlson Carlson
(M); Stärk
familjehemmen!
wall Annette
(M) och Annette
(M);
Stärk famil2016-01-12
Dnr 2015/KS0422
jehemmen!
Marie Fridén (M), Vivi Roswall (M) och Annette Carlson (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-28 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att uppdra åt Stadsdelsnämnden Väster att se över hur Borås Stad
kan knyta flera familjehem till sig, förslagsvis genom att studera hur konsulentföretagen arbetar, och komma med förslag på åtgärder
Motionen har varit remitterad till stadsdelsnämnderna Väster, Öster och Norr och
Ungdomsrådet.

Sammanställning av inkomna remissvar
Stadsdelsnämnden Väster
Nämnden tillstyrker motionen
Borås Stad har haft en samlad familjehemsenhet sedan tidigt 70-tal. Enhetens uppdrag har i grunden alltid varit att rekrytera, utbilda och matcha lämpliga familjer till
aktuellt barn eller ungdom. Det kommunala aktiebolaget Grynings Vård AB och
Borås Stads familjehemsverksamhet samverkar genom att komplettera varandra och i
möjligaste mån inte konkurrerar om tillgängliga familjehem. Familjehemsvård via så
kallade konsulentstödda familjehem kan ses som en mellanform mellan familjehem
och institutionsvård. Företagen som tillhandahåller denna form av familjehemsvård
finns på en växande marknad. Att utreda förutsättningar för rekrytering av familjehem
är ett välkommet initiativ av motionärerna. Ett eventuellt utredningsuppdrag bör
också innehålla att belysa vilka övriga faktorer som stödjer en framgångsrik familjehemsverksamhet. Yttrandet föreslår att utredningen genomförs med målen att stärka
stadens familjehemsenhet, dess förutsättningar att rekrytera tillräckligt antal familjehem och handleda och stödja dessa. I detta ingår också att komma med förslag på
konkurrensfördelaktiga åtgärder och kostnadsberäkna dessa.
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Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker motionen ”Stärk familjehemmen!” och föreslår att
Stadsdelsnämnden Väster får i uppdrag att utreda familjehemsenhetens verksamhet
och komma med förslag till åtgärder.
Stadsdelsnämnden Norr har getts möjlighet att lämna yttrande på motionen ”Stärk
familjehemmen!”. Stadsdelsnämnden Norr anser att det finns skäl att utreda och se
över den befintliga familjehemsenheten. Utredningen bör belysa nuvarande arbete
med rekrytering, utredning och stöd samt lämna förslag till åtgärder. Olika alternativ
bör undersökas och det är även viktigt att göra en omvärldsbevakning av området.
Även stödprogram såsom SkolFam bör tas i beaktande för att se om denna typ av
program underlättar rekrytering av familjehem samt möjligheten att behålla familjehem. Nämnden ser det även viktigt att familjehemenhetens organisation och arbetssätt utreds. Andra arbetssätt och andra sätt att utforma rekrytering och stöd till familjehem behöver här belysas.
Stadsdelsnämnden Öster
Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker motionen ”Stärk familjehemmen” och föreslår att
en utredning genomförs med mål att stärka stadens familjehemsenhet och dess förutsättningar att rekrytera tillräckligt antal familjehem samt handleda och stödja dessa. I
utredningen bör det också ingå att komma med förslag på konkurrensfördelaktiga
åtgärder och kostnadsberäkna dessa.
I motionen beskrivs att det är viktigt att Borås Stad erbjuder ett gott stöd till de familjer som väljer att vara familjehem. Det råder dock stor brist på familjehem och det är
en svårrekryterad grupp varför det i motionen föreslås att Borås Stads familjehemsenhet bör utredas med syfte att stärka densamma.
I dagsläget räcker inte Borås Stads familjehemsenhets metoder och resurser till för att
förse barn och ungdomar med behov av familjehemsvård. Detta medför att stadsdelsnämnderna tvingas köpa konsultentstödd familjehemsvård i fler fall än vad som
egentligen är nödvändigt ur kvalitetssynpunkt. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det
inte heller försvarbart då ett konsulentstött familjehem ofta kostar tre gånger så
mycket. I IFO Barn och Familjs budgetuppföljningar det senaste året har detta varit
ett återkommande ämne. Där beskrivs att en för stor del av budgeten går åt till just
familjehemsplaceringar i privata konsulentstödda familjehem trots att barnets behov
hade kunnat tillgodoses via ett internt familjehem. Grundinställningen bör vara att
endast behöva använda sig av konsulentstödda familjehem i de situationer då behovet
är för svårt att tillgodose via internt familjehem men då en institutionsplacering bedöms vara för kvalificerat.
Med den konkurrenssituation som idag råder om familjehemmen, krävs att Borås
Stad över tid har en hållbar organisering av familjehemsverksamheten. Det är viktigt
att den är genomtänkt och målinriktad samt har ersättningsformer, metoder, handledning, utbildning och stöd som upplevs som attraktivt. Stadsdelsnämnden Öster ställer
sig därför positiv till att se över hur Borås Stad kan knyta fler familjehem till sig, förslagsvis genom att studera hur konsulentföretagen arbetar och därmed komma med
förslag på åtgärder. Ett eventuellt utredningsuppdrag bör då också innehålla att belysa
vilka övriga faktorer som stödjer en framgångsrik familjehemsverksamhet.
Stadsdelsnämnden Öster föreslår att det i samband med denna utredning också tas ett
nytt grepp kring motionen ”Skol-FAM”, dvs förslaget att Borås Stad utifrån en specifik metod ska arbeta med att stödja placerade barn och ungdomars skolgång. Att
lyckas med sin skolgång ökar det enskilda barnets möjligheter att bli socialt förankrad
och komma ut på öppna arbetsmarknaden.
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Ungdomsrådet
Ungdomsrådet har beslutat tillstyrka motionen
Ungdomsrådet anser att det vore bra att se över hur Borås Stad kan knyta fler familjehem till sig och vill poängtera att det är viktigt att en utredning utgår ifrån barnens
perspektiv och inte konsultentföretagens. Ungdomsrådet tycker att det vore bra att se
hur konsulentföretagen arbetar och att mest fokus borde ligga på vilket stöd de erbjuder familjehemmen. I nuläget anlitar kommunen konsulentföretag och eftersom de är
vinstdrivande är det också viktigt att se hur stor del av kommunens kostnad som går
till familjehemmen och hur stor det som går till företagen.
Kommunstyrelsens övervägande
Kommunstyrelsen delar motionärernas synpunkter när det gäller brist på familjehem i
Borås och svårigheter att rekrytera nya. Kommunstyrelsen anser därför att ett utredningsuppdrag också ska belysa vilka faktorer som stödjer en framgångsrik familjehemsverksamhet. I samband med denna utredning bör också utredas hur Borås Stad
ska arbeta med att stödja placerade barn och ungdomars skolgång.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles
Stadsdelsnämnden Väster får i uppdrag att se över hur Borås Stad kan knyta flera familjehem till sig, förslagsvis genom att studera hur konsulentföretagen arbetar, och komma med
förslag på åtgärder.
Stadsdelsnämnden Väster får också i uppdrag att utreda hur Borås Stad ska arbeta med att
stödja placerade barn och ungdomars skolgång.
Förslag på åtgärder ska redovisas till Kommunstyrelsen senast 31 augusti 2016
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Chef Kvalitet och utveckling
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Stärk familjehemmen!
För de allra flesta barn handlar uppväxtvillkor om viktiga saker i en normal vardag: hur ska föräldrarna
kunna förena familjeliv och arbete? Hur bra är förskolan och skolan? Kamrater, syskon, den fysiska
miljön som barn lever i. Vid enstaka tillfällen drabbas många barn av enstaka omvälvande händelser
såsom sjukdom, separation och dödsfall. Men för några barn är dramatik själva vardagen. Det handlar
om barn som växer upp i familjer som inte fungerar alls och vars hela tillvaro är mer eller mindre
oacceptabel för barn. Det kan handla om försummelse där barn lämnas vind för våg, eller om våld och
övergrepp. När barn utsätts för brott krävs ett gott och rättssäkert samarbete mellan polis och
socialtjänst.
De här barnen är lyckligtvis få i relation till alla barn. Men de tillhör vårt samhälles allra mest utsatta.
Deras sak kompliceras ytterligare genom att deras situation ofta är föremål för sekretess och gör att
det först är när något har gått riktigt illa som andra uppmärksammas på vad som skett. Barn som
permanent eller tillfälligt inte kan leva med sina föräldrar får i praktiken kommunen som förälder.
När kommunen tar över föräldraansvaret för ett barn får det ofta komma till en familj, ett familjehem. I
april 2015 var 194 unga i Borås placerade utanför hemmet. 114 av dessa befann sig i ett familjehem.
Det råder idag stor brist på familjehem i Borås. Det är svårt att rekrytera nya familjer. Resultatet blir att
Borås Stad får köpa platser till en kostnad som är mycket högre än om kommunen haft egna avtal.
Behoven av familjehem har dessutom ökat de senaste åren och ser ut att fortsätta öka. Det är av stor
vikt att Borås Stad erbjuder ett gott stöd till de familjer som vill ställa upp och bli familjehem. Individuell
handledning, jourtelefon dygnet runt och psykologhjälp är några av de stödfunktioner som
familjehemmen behöver ha tillgång till.
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
-

Uppdra åt Stadsdelsnämnden Väster att se över hur Borås Stad kan knyta flera familjehem till
sig, förslagsvis genom att studera hur konsulentföretagen arbetar, och komma med förslag på
åtgärder.

Marie Fridén (M)
Vivi Roswall (M)
Annette Carlson (M)

B 545

2016-01-25

Dnr 2015/KS0421

kommunfullmäktiges handlingar | 25 februari 2016

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ewa Luvö
Kommunfullmäktige

Nr 52
Svar på
på motion
motion av
Svar
av Marie
Marie Fridén
Fridén(M),
(M) Vivi
Vivi RosRoswall (M)
wall Annette
(M) och Annette
Inför social-online!
och
Carlson Carlson
(M); Inför(M):
socialtjänsten
tjänsten Dnr
online!
2016-01-13
2015/KS0421
Marie Fridén (M), Vivi Roswall (M) och Annette Carlson (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-28 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att:
- Ge stadsdelsnämnden Väster i samverkan med Sociala omsorgsnämnden i
uppdrag att utifrån socialtjänstlagen utreda socialtjänstens roll på internet avseende möjligheter, begränsningar och tänkbara arbetsformer.
- Ge stadsdelsnämnden Väster i samverkan med Sociala omsorgsnämnden i
uppdrag att efter genomförd utredning om möjligt införa en socialtjänst online.
Motionen har varit remitterad till Ungdomsrådet, stadsdelsnämnderna Norr, Väster
och Öster samt till Sociala omsorgsnämnden.
Yttranden i sammanfattning
Ungdomsrådet
Ungdomsrådet tycker att det vore bra om socialtjänsten fanns online och är positiva
till en utredning om hur det skulle kunna fungera. Det som finns på nätet är mer lättillgängligt för unga. En stor fördel med en socialtjänst online är att fler kanske vågar
ta kontakt. Det kan vara svårt att ta kontakt via telefon och ännu svårare att träffa
någon, därför skulle det vara bra om man hade möjligheten att chatta anonymt. Ungdomsrådet tror också att det skulle vara lättare att förstå vilka problem man kan få
hjälp med om socialtjänsten fanns online.
Stadsdelsnämnden Norr
Onlinetjänster inom socialtjänstens verksamhetsfält blir allt vanligare i landets
kommuner. Att få tillgång till kommunala tjänster 24 tim/dygn kommer inom
kommunernas samtliga verksamhetsfält med största sannolikhet bli allt vanligare. För
att ge Borås Stads medborgare ett gott och tillgängligt bemötande blir det viktigt att
utveckla en internetbaserad onlineservice, chattmöjligheter, blankettservice m.m.
Nämnden tillstyrker därför motionen och föreslår att en utredning görs i samband
med ny nämnd- och förvaltningsorganisation 2017.
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Stadsdelsnämnden Väster
Nämnden tillstyrker motionen och föreslår att utredningen genomförs tillsammans
med övriga uppdrag inför ny nämnd och förvaltningsorganisation.
Onlinetjänster inom socialtjänstens verksamhetsfält blir allt vanligare i landets
kommuner. Att få tillgång till kommunala tjänster inom 24 timmar om dygnet
kommer inom kommunernas samtliga verksamhetsfält med allsannolikhet bli allt
vanligare. En kommun som vill bli betraktad som framsynt och bemötande utvecklar
den internetbaserade onlineservicen, chattar frågor och svar, blankettservice m.m.
Stadsdelsnämnden Öster
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka motionen ”Inför socialtjänsten online”
och föreslår att utredningen genomförs tillsammans med övriga uppdrag inför ny
nämnd- och förvaltningsorganisation 2017.
Sociala omsorgsnämnden
Sociala omsorgsnämnden ställer sig positiv till och tillstyrker förslaget att utreda socialtjänstens roll på internet och om möjligt införa en socialtjänst online.
Sociala omsorgsnämnden menar att det är bra att Stadsdelsnämnd Väster, som har ett
kommunövergripande uppdrag för Individ och familjeomsorgen i Borås Stad, genomför utredningen. Sociala omsorgsnämnden vill dock påtala att uppdraget gällande
samverkan, förutom med Sociala omsorgsnämnden, också bör gälla Arbetslivsnämnden som har ansvar för försörjningsstöd.
Övervägande
Kommunstyrelsen delar motionärernas uppfattning om behovet av att finnas där
ungdomarna finns, dvs ”online”. Idag utspelar sig ungas vardag lika mycket på nätet
som i den fysiska verkligheten, och detta ställer helt nya krav på bland annat socialtjänsten för att kunna uppmärksamma unga som behöver stöd. Bristande kunskaper
tillsammans med osäkerhet som råder kring vad socialtjänsten får och inte får göra på
internet hindrar att nätet fullt ut används som en arena för kontakt med unga.
Motionärerna föreslår att Stadsdelsnämnden Väster i samverkan med Sociala omsorgsnämnden får ett uppdrag att utreda socialtjänstens roll på internet. Kommunstyrelsen menar att Stadsdelsnämnden Väster med ansvar för samordning av kommunens individ- och familjeomsorgsverksamhet ensam får uppdraget, men att utredningen sker i samverkan med berörda verksamheter.
Motionärerna föreslår också att man efter genomförd utredning om möjligt inför en
socialtjänst online. Här anser Kommunstyrelsen att detta bör ingå i hur Borås Stad
ska agera strategiskt när det gäller e-tjänster, och att utredningen är en del av detta
underlag. Uppdraget bör därför återrapporteras till Kommunstyrelsen för vidare
handläggning.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad
Stadsdelsnämnden Väster får i uppdrag att utreda socialtjänstens roll på internet avseende möjligheter, begränsningar och tänkbara arbetsformer. Uppdraget ska rapporteras till Kommunstyrelsen senast den 31 augusti 2016.
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Inför socialtjänsten online!
För de flesta barn och unga är internet idag en självklarhet. Bland barn mellan 11 och 16 år befinner sig 6 av 10
på internet enligt Svenskarna och internet (2012). Internet är ett kommunikationsforum, ett medel att nå nya
världar och en informationskälla. Internet är en integrerad del av barn och ungas vardag där den virtuella och
den icke-virtuella världen inte alltid har en tydlig skiljelinje sinsemellan. Ny informations- och
kommunikationsteknologi innebär att internet idag även är tillgängligt via de flesta mobiltelefoner. Mer eller
mindre alla sociala företeelser har idag sin motsvarighet på internet. Det gäller allt från nätverkande och
dejtande till shopping och informationssökande men det gäller även negativa sociala företeelser så som till
exempel mobbning, sexuell exploatering och självskadebeteende.
Kränkningar, övergrepp, trakasserier och mobbning rapporteras idag ofta med koppling till internet. Enligt
Datainspektionens rapport ”Ungdomar och integritet” uppger varannan ungdom (14-18 år) att de utsatts för
kränkningar och mobbning på nätet. Barn och unga som befinner sig i utsatta livssituationer löper även på
internet, precis som i den fysiska verkligheten, större risk att råka illa ut. När föräldrastödet brister är det
samhällets skyldighet att gå in med adekvat stöd och hjälp. Socialtjänsten är den myndighet som är ytterst
ansvarig för att barn som behöver skydd och stöd får det.
Flera svenska kommuner har infört socialtjänst online – en ny kontaktyta med socialtjänsten både för befintliga
klienter men också för den som vill ställa frågor om missbruk, våld, försörjningsstöd mm. Erfarenheter från de
kommuner som har etablerade socialtjänstforum på internet är bland annat att de fått en ökad kunskap om
barns och ungas utsatthet på nätet, möjligheter att nå barn och unga som man inte skulle kommit i kontakt
med annars, att anonymiteten gör att ungdomar kan prata om svåra saker lättare, och att man lättare når ut
med information om riskbeteende.
Moderaterna vill att Borås ansluter sig till de kommuner som erbjuder en socialtjänst online. Det finns flera
tänkbara arbetsformer. Nätvandring där socialtjänsten aktivt tar kontakter med ungdomar som bedöms finnas i
någon sorts riskzon och där nätkontakten kan leda till kontakter offline. Chattar som är bemannade av kunnig
personal har med framgång använts av BRIS, Friends och RKUF. Genom socialrådgivande/samhällsvägledande
forum kan socialsekreterare svara på anonyma frågor som kan läsas av alla. En annan tänkbar arbetsform för
socialtjänsten på nätet är informationsinsamlande och kartläggande verksamhet i det förebyggande arbetet.
Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
-

-

Ge Stadsdelsnämnden Väster i samverkan med Sociala omsorgsnämnden i uppdrag att utifrån
socialtjänstlagen utreda socialtjänstens roll på internet avseende möjligheter, begränsningar och
tänkbara arbetsformer.
Ge Stadsdelsnämnden Väster i samverkan med Sociala omsorgsnämnden i uppdrag att efter
genomförd utredning om möjligt införa en socialtjänst online.

Marie Fridén (M)
Vivi Roswall (M)
Annette Carlson (M)
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2016-01-25

Dnr 2015/KS0497

Avd: Kvalitet och utvckling
Handläggare: Ewa Luvö
Kommunfullmäktige
Nr 53
Svar på motion av Anne-Marie Ekström (FP);
Svar på motion av
Anne-Marie
Ekström (FP);
Välfärdsbokslut
- även
för äldre!
2016-01-12
Dnr 2015/KS0497- även för äldre!
Välfärdsbokslut
Anne-Marie Ekström (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-08-20
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås:
• att Borås Stad vid nästa årsbokslut också tar fram ett välfärdsbokslut för personer över 65 år.
• Att för att ta fram vilka parametrar som ska mätas bör en arbetsgrupp med en
från varje parti som är representerat i Kommunfullmäktige tillsättas.
Motionen har varit remitterad till stadsdelsnämnderna Öster, Väster och Norr samt
till Fritids- och folkhälsonämnden och Centrala pensionärsrådet. Stadsdelsnämnderna
och Fritids- och folkhälsonämnden delar motionens förslag om att ta fram indikatorer
för äldre men anser att detta bör ingå i nuvarande välfärdsbokslut. Centrala
pensionärsrådet tillstyrker motionen i sin helhet.
Remissvaren i sammanfattning
Stadsdelsnämnden Öster
Välfärdsbokslutet beskriver utvecklingen inom de områden som påverkar hälsan och
redovisar utvecklingen inom sju av de elva nationella målområdena för folkhälsan.
Utvecklingen över tid följs genom olika mätbara indikatorer för de olika målområdena. Äldre ingår i hela befolkningsgruppen och mycket av det som gagnar befolkningen i stort, gagnar även äldre. I välfärdsbokslutet för 2014 är data hämtat ifrån
nationella folkhälsoenkäten där äldre som grupp finns med.
Stadsdelsnämnden Öster delar intentionerna i motionen och anser att välfärdsbokslutet kan kompletteras med indikatorer och analys av faktorer som påverkar äldres
hälsa. Indikatorerna i välfärdsbokslutet bör vara jämförbara över tid och med andra
kommuner. De hämtas därför till stor del från nationell statistik. Stadsdelsnämnden
Öster anser inte att det behöver tillsättas en arbetsgrupp för att i den nationella statistiken välja ut de indikatorer som ska komplettera välfärdsbokslutet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ulf Sjösten (M) föreslår att nämnden ska tillstyrka motionen i sin helhet.
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Ida Legnemark (V) föreslår att nämnden ska tillstyrka motionen i enlighet med yttrande i utsänt beslutsunderlag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Stadsdelsnämnden Öster
beslutar i enlighet med Ida Legnemarks förslag.
Reservationer
Ulf Sjösten (M), Martin Nilsson (M), Patric Cerny (FP), Lars Lyborg (KD) och
Björn Qvarnström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Ulf Sjöstens
(M)förslag.
Stadsdelsnämnden Väster
Motionens förslag om att ta fram indikatorer för äldre tillstyrks.
Det stämmer som motionären påpekar att välfärdsbokslutet (VFB) i dag till största
delen handlar om barn och unga. FVB ska ge en bild av befolkningens livsvillkor och
hälsa i staden och då behöver delen som handlar om äldres hälsa utvecklas. Genom
att öka kunskapen om hur äldre människor som lämnat arbetslivet mår, kan åtgärder
göras för att bidra till att äldre får en bättre hälsa.
Indikatorerna för äldre ska ingå i Välfärdsbokslutet och inte vara separat bokslut samt
uppdraget att ta fram indikatorer bör läggas på Fritids- och folkhälsonämnden.
Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Norr avstyrker motionen, men anser att Fritids-och
folkhälsoförvaltningen bör få i uppdrag att utreda möjligheten att utöka det befintliga
välfärdsbokslutet med fler indikatorer som rör äldre.
Fritids- och folkhälsonämnden
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att ge nämnden i
uppdrag att tillföra Välfärdsbokslutet indikatorer för äldres hälsa samt att motionen
skall anses besvarad
Årliga välfärdsbokslut har framställts i Borås sedan 14 år tillbaka. Boksluten omfattar
hela befolkningen, men har en tyngdpunkt på barns- och ungas hälsa.
Det är viktigt med kvalité och långsiktighet när man väljer kriterier för välfärdsbokslutet. Mycket talar för att bokslutet i framtiden i större utsträckning bör omfatta äldres
hälsa, inte minst på grund av de uppdrag som aktualiserats i samband med översynen
av äldreomsorgen i Borås Stad. Målet är att äldre ska ”ta aktiv del i samhället och åtnjuta ett självständigt liv med god livskvalitet utan att diskrimineras på grund av ålder”.
Centrala pensionärsrådet
Tillstyrker motionen
Övervägande
Kommunstyrelsen delar intentionerna i motionen om att det är viktigt att följa de
äldres förutsättningar att leva ett gott och innehållsrikt liv. En ökad kunskap om hur
denna allt större grupp mår ger också förutsättningar för att göra åtgärder som bidrar
till att äldre får en bättre hälsa och att tidpunkten då kan skjutas upp för när personen
behöver mer omfattande stöd från samhället.
Däremot anser Kommunstyrelsen inte att det behövs skapa ett nytt välfärdsbokslut
utan tycker, tillsammans med de flesta av remissvaren, att detta bör kunna integreras i
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det befintliga. Kommunstyrelsen anser inte heller att det behöver tillsättas en särskild
politisk arbetsgrupp för att ta fram de nya indikatorerna som ska mätas, utan detta
uppdrag bör läggas på Fritids- och folkhälsonämnden.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad
Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att, i samverkan med ansvarig nämnd för äldreomsorg samt med pensionärsföreningar, tillföra Välfärdsbokslutet indikatorer för äldres
hälsa.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Chef Kvalitet och utveckling
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Välfärdsbokslut – även för äldre!
Varje år tar Borås Stad fram ett välfärdsbokslut i samband med årsbokslutet. Det är ett
välfärdsbokslut som till största delen handlar om barn och unga. Det är ett viktigt dokument som
också numera åtföljs av en åtgärdsplan.
Det finns också en annan grupp i samhället som blir fler i takt med att levnadsåldern blir allt
högre. De som har lämnat arbetslivet bakom sig och blivit pensionärer blir allt fler. Det är ingen
homogen grupp. Förutsättningarna för hur de resterande åren av livet kommer att bli beror på en
rad faktorer. Ekonomin är en faktor, hur frisk man är en annan men också hur den sociala
situationen är i övrigt påverkar hur framtiden blir. Många har ett rikt och innehållsrikt liv även på
äldre dagar och är engagerade på många sätt. Många har intressen som man nu kan odla i en
högre grad.
Men risken finns att man börjar må dåligt för att man inte känner sig behövd längre. Kanske går
man från en tillvaro där livet har snurrat för fullt med arbete och arbetsgemenskap till en tillvaro
där inget händer. Man har inte haft tid att skaffa sig en hobby eller umgänget har bara kretsat
kring arbetskamraterna. Det blir bara tomhet och ensamhet kvar och kanske också försämrad
hälsa. Eftersom alltfler idag lever som singlar redan när pensionsåldern inträffar är risken att
ensamhetskänslan kommer tidigare än förr då den kanske kom först när en kär make/maka gick
bort. Det finns också signaler om att en del hamnar i alkoholberoende.
Som ett exempel kan nämnas att i årsbokslutet för 2014 finns en brukarundersökning om äldre
och ensamhethet. Mer än hälften av dem som har hemtjänst känner ensamhet. De som inte
nyttjar någon av kommunens äldreomsorgstjänster finns inte ens med i undersökningen.
Jag anser att det är viktigt att också undersöka hur äldre som lämnat arbetslivet mår. Genom att
ha kunskap om hur denna allt större grupp mår kan man också göra åtgärder som bidrar till att
äldre får en bättre hälsa. Något som är lönsamt på sikt genom att tidpunkten då personen
behöver mer omfattande stöd från samhället skjuts upp.
Mot bakgrund av ovan yrkar jag Kommunfullmäktige besluta följande
att Borås Stad vid nästa årsbokslut också tar fram ett välfärdsbokslut för personer över 65 år.
att för att ta fram vilka parametrar som ska mätas bör en arbetsgrupp med en från varje parti som är
representerat i Kommunfullmäktige tillsättas.
Anne Marie Ekström (FP)
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Dnr 2014/KS0674

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell

OSTADRESS

01 80 Borås

Kommunfullmäktige

Nr 54
Svar
av Mattias
Mattias Karlsson
Karlsson (M)
(M) och
och Annette
Svar på
på motion
motion av
Annette (M).
Carlson
(M). Investera
i en näridrottsCarlson
Investera
i en näridrottsplats
vid Storsjön
2015-12-17
2014/KS0674 821
plats vidDnr
Storsjön
Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-09-25 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslår motionärerna
att uppdra åt ansvarig nämnd att bygga en näridrottsplats vid Storsjön.
Motionen har varit remitterad till Fritids- och folkhälsonämnden som avstyrker
motionen och föreslår att man istället uppför en näridrottsplats i centrala Rydboholm
eller Svaneholm.
Nämnden anför att området kring Storsjön är ett mycket uppskattat och välbesökt
friluftsområde. Sedan 2014 är större delen av området också ett naturreservat. I
området finns redan idag stora möjligheter till både friluftsliv och olika
fritidsaktiviteter som att vandra, jogga, åka skidor, cykla, bada, fiska och grilla. Vid
badplatsen finns stora grönytor där det går bra att både spela fotboll, brännboll och
kasta frisbee. Vid badplatsen finns också en mindre lekplats med klätternät och gunga.
Utöver det kommer Rydboholms SK att uppföra ett utegym vid elljusspåret med hjälp
av medel från kommunens lokala utvecklingsfond. Fritids- och folkhälsonämndens
strategi är att uppföra näridrottsplatser i närheten där människor bor och om så är
möjligt uppföra näridrottsplatserna i anslutning till skolor för att de ska kunna
användas både dagtid och kvällstid. Vid skolorna finns oftast någon form av
belysning, vilket gör att näridrottsplatsen också kan användas kvällstid under den
mörka halvan av året.
Vid nytagen kontakt med nämnden meddelar de att de troligtvis kommer att lägga en
2
del av Borås Arenas utbytta konstgräs i Svaneholm som en aktivitetsyta om Stadsdelsnämnden Väster är med på det.
Kommunstyrelsen har ingen annan uppfattning än Fritids- och folkhälsonämnden i 2
frågan. Det är nämnden
som
inom befintliga budgetmedel
Kommunstyrelsen
föreslår
Kommunfullmäktige
besluta prioriterar i vilka delar av
staden som näridrottsplatser skall etableras.
Motionen avslås.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås.
KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
BESÖKSADRESS
Kommunalråd
Kungsgatan 55

Lena Palmén
Kommunalråd
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2014-12-16

§ 166

1(1)

2014/FF0239 821

Yttrande över motion - Investera i en näridrottsplats vid Storsjön
Fritids- och folkhälsonämnden har besvarat motionen ”Investera i en näridrottsplats vid Storsjön”.
Nämnden är positiv till allt som skapar fler möjligheter till aktivitet och rekreation. Nämnden
förordar dock att man uppför näridrottsplatser i närheten av där människor bor och föreslår därför
att man istället uppför näridrottsplatsen i antingen Rydboholm eller Svaneholm.
Bilaga: Yttrande över motion - Investera i en näridrottsplats vid Storsjön
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden avstyrker motionen ”Investera i en näridrottsplats vid Storsjön”
och föreslår att man istället uppför en näridrottsplats i centrala Rydboholm eller Svaneholm.
Yttrandet sänds till Kommunstyrelsen.
Vid protokollet
Johanna Jönsson
Sekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2014-12-18
Cecilia Andersson (C)
Ordförande

Bengt Westmalm (FP)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2014-12-19.

Johanna Jönsson
Sekreterare
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Kommunstyrelsen

Yttrande över motion - Investera i en näridrottsplats
vid Storsjön
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0674

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
Fritids- och folkhälsonämnden avstyrker motionen ”Investera i en näridrottsplats vid
Storsjön” och föreslår att man istället uppför en näridrottsplats i centrala Rydboholm
eller Svaneholm.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Nämnden är positiv till allt som skapar fler möjligheter till aktivitet och rekreation. Vi
förordar dock att man uppför näridrottsplatser i närheten av där människor bor och
föreslår därför att man istället uppför näridrottsplatsen i antingen Rydboholm eller
Svaneholm.
En mycket fin näridrottsplats finns redan idag inne på skolgården vid Viskaforsskolan.
Lämpligt är därför att istället uppföra näridrottsplatsen i Rydboholm eller Svaneholm.
Nämndens yttrande i helhet
Sedan år 2010 har Fritids- och folkhälsonämnden varit ansvariga för att uppföra näridrottsplatser i Borås. Nämnden har uppfört flera olika sorters näridrottsplatser både i
de centrala delarna av Borås och i samhällen utanför staden.
Vår strategi är att uppföra näridrottsplatserna i närheten av där människor bor. Vi
arbetar också efter att så långt som möjligt kunna uppföra näridrottsplatserna i
anslutning till skolorna, detta för de ska kunna användas både dagtid och kvällstid. Vid
skolorna finns oftast redan idag någon form av belysning, vilket gör att
näridrottsplatsen också kan användas kvällstid under den mörka halvan av året.
Området kring Storsjön är ett mycket uppskattat och välbesökt friluftsområde. Sedan
år 2014 är större delen av friluftsområdet också naturreservat. I området finns redan
idag mycket stora möjligheter till både friluftsliv och olika fritidsaktiviteter. Här kan du
bl.a. vandra, jogga, åka skidor, cykla, bada, fiska och grilla. Vid badplatsen finns mycket
501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se
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Anna Karlsson, 0768-88 56 59

Kommunstyrelsen

stora grönytor där det går bra att både spela fotboll, brännboll och kasta frisbee. Vid
badplatsen finns också en mindre lekplats med klätternät och gunga. Under 2015
kommer Rydboholms SK dessutom att uppföra ett utegym vid elljusspåret med hjälp
av pengar från Lokala utvecklingsfonden.
För att ta sig till Storsjön måste man åka bil eller cykla några kilometer vilket kan göra
att en eventuell näridrottsplats kanske inte får de besökare som allra mest skulle
behöva den.

Ordförande
Cecilia Andersson
Förvaltningschef
Tommy Jingfors
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Dnr 2012/KS0599

vd: Ekonomistyrning
Handläggare: Åke Thor

OSTADRESS

01 80 Borås

Kommunfullmäktige
Nr 55
Svar på motion av Anna Christensen (M),
Svar på
motion
Anna Christensen
Patric
Cerny
(L), av
Sven-Erik
Håkansson(M),
(C) Patric Cerny
(L), Sven-Erik
Håkansson
och
och
Hans Gustavsson
(KD);
Dags för (C)
SkolFam
Hans Gustavsson
(KD); Dags för SkolFam
modellen
även i Borås!
2015-12-09
2012/KS0599
627
modellenDnräven
i Borås!
Anna Christensen (M), Patrik Cerny (L), Sven-Erik Håkansson (C) och Hans Gustavsson (KD) har till Kommunfullmäktiges sammanträde 20 september 2012 lämnat
en motion om att Stadsdelsnämnden Väster får uppdrag att utreda förutsättningarna
för och om möjligt finns införa SkolFam- modellen för åldrarna7 – 11 år i Borås Stad.
De tre stadsdelsnämnderna har yttrat sig över motionen.
I budgetdebatten den 18-19 november 2015 tog Kommunfullmäktige beslut om att
uppdra till stadsdelsnämnderna att tillämpa ”SkolFammodellen”. Detta innebär i
praktiken att Kommunfullmäktige tagit ett beslut om det som motionärerna föreslagit.
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Kommunfullmäktige
2012-09-20

Dags för SkolFam modellen även i Borås!
Forskning visar på att familjehemsplacerade barn i större utsträckning har låga eller
ofullständiga betyg från årskurs nio. Samtidigt vet vi att utbildning är en viktig komponent
för att bryta utanförskap. Samhället måste därför intensifiera sina ansträngningar för att
familjehemsbarnen ska få bästa möjliga hjälp att utvecklas efter sin egen förmåga.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anger i sin rapport från oktober 2011 att
arbetsmodellen SkolFam (Skolsatsning inom Familjehemsvården) har blivit ett stort lyft för
familjehemsplacerade barn. Modellens syfte är att stärka barnens skolresultat genom att
utforma och följa en utbildningsplan baserad på en noggrann kartläggning och analys av den
enskilda elevens styrkor och svagheter.
Att klara av saker i livet och att uppleva att man förstår samt har kontroll är viktigt för vår
självkänsla. Skolan ska förmedla kunskaper på en individuell nivå så att barnet känner att det
förstår och klarar av uppgifter som ställs. Om så inte är fallet, finns det en risk att det växer
fram en negativ självbild och självkänsla. Arbetssättet SkolFam sätter individen in centrum
och ökar därmed förutsättningarna för familjehemsbarn att uppnå bättre resultat och
välbefinnande.
Samtidigt som arbetssättet inom ramen för SkolFam är individanpassat så baseras modellen
på samverkan. Exempelvis kan varje barn knytas till ett team bestående av en psykolog, en
specialpedagog och en ansvarig socialsekreterare som i sin tur samverkar med skolan och
familjehemmet.
SkolFam tillämpas i Helsingborg sedan 2005 och vid utvärderingen 2008 såg man goda
resultat, vilket lett till att modellen idag är en permanent del av familjehemsverksamheten i
Helsingborg. Även Norrköping, Gävle och Malmö har startat liknande framgångsrika
projekt.
Vi allianspartier tycker att satsningar på barn och ungas bildning bör prioriteras och anser
därför att modellen SkolFam nu även ska införas i Borås Stad. För oss är det viktigt att alla
barn ges samma möjligheter- oavsett bakgrund och förutsättningar.

Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
– Stadsdelsnämnd Väster får i uppdrag att utreda förutsättningarna för och om möjlighet
finns införa SkolFam modellen för åldrarna 7-11 år i Borås Stad.

Anna Christensen (M)
PatricCerny (FP)
Sven-Erik Håkansson (C)
Hans Gustavsson (KD)
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Svar på remiss Motion Dags för SkolFammodellen även i Borås
Kommunstyrelsens diarienummer: 2012/KS0599

Nämndens beslut

Nämnden tillstyrker motionen Dags för SkolFam-modellen även i Borås
och översänder remissvaret till Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Familjehemsplacerade barn är en grupp med skolresultat och hälsa som är
betydligt sämre än övriga barn. Det finns ett behov av att se över olika
arbetssätt för att stärka dessa barns möjlighet att lyckas i skolan samt
förbättra deras hälsa. Stadsdelsnämnden anser att SkolFam är en intressant
modell för att stärka familjehemsplacerade barn. Det finns andra modeller
som något avviker från SkolFams koncept, men syftar till samma effekter
för barnen och kan vara lovvärda.
Nämnden tillstyrker motionen och anser att modellen ska utredas av
Stadsdelsnämnden Väster, som har ett samlat ansvar för helhet inom
Individ- och familjeomsorg. Nämnden vill dock framhålla att utredningsuppdraget ska innefatta grundskoleåldrarna och inte enbart 7-11 år, samt
omfatta olika modeller för stöd till familjehemsplacerade barn och inte
endast den specifika modell som benämns SkolFam.

Nämndens yttrande i sin helhet

Motionen lyfter fram familjehemsplacerade barns skolresultat jämfört med
övriga barn. Motionen framhåller att arbetsmodellen SkolFam har visat sig
vara ett framgångsrikt sätt att stödja familjehemsplacerade barn och föreslår
att Stadsdelsnämnden Väster får i uppdrag att utreda förutsättningarna för
att införa SkolFam för åldrarna 7-11 år i Borås Stad.
Stadsdelsnämnden Norr anser att samhället har ett särskilt ansvar för att
stötta barn som av olika anledningar inte kan bo kvar hemma och placeras i
familjehem eller HVB (Hem för Vård och Boende). Svenska studier visar att
barn som växer upp i familjehem löper kraftigt förhöjda risker att endast
uppnå en låg utbildningsnivå, att drabbas av allvarlig psykisk ohälsa,
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Hans Abrahamsson
Områdeschef
IFO Barn och Familj

2012-12-17
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tonårsföräldraskap, suicid och suicidförsök med mera.1 I de registerstudier
som gjorts framgick att vart femte familjehemsbarn hade koncentrationssvårigheter i förskoleklassen/klass 1. Hos nästan 40 procent av barnen fanns
uppgifter i skolan om att barnet hade, eller hade haft, kontakt med barnpsykiatrisk klinik (BUP).
Statistik från 2011 visar på att för barn som placerats i familjehem eller HVB
första gången före 10 års ålder är 71 procent behöriga att läsa vidare på
gymnasiet efter grundskolan. Detta att jämföra med att 86 procent av
samtliga barn var behöriga till gymnasiestudier.
Arbetsmodellen SkolFam - Skolsatsning inom familjehemsvården - startade
som ett projekt i Helsingborg 2005 och utvärderades med goda resultat
2008. Idag är arbetsmodellen en permanent del av familjehemsverksamheten
i Helsingborg. Modellen baseras på ett tvärprofessionellt team, bestående av
en psykolog, en specialpedagog och en socialsekreterare som leder arbetet
kring varje barn. SkolFam riktar sig till barn i åldrarna 7–11 år. Effekterna av
SkolFam som generell metod har ännu inte utvärderats genom en
randomiserad kontrollerad studie. Socialstyrelsen stödjer för närvarande en
sådan effektstudie där åtta orter ingår. Utvärderingen ska vara klar i
juni 2013.
SkolFam är numera ett registrerat varumärke, i syftet att reglera att modellen
genomförs enligt samma arbetsgång och med samma tester och insatser som
använts i Helsingborg. Detta för säkra kvalitet och långsiktighet i arbetet
med de berörda barnen.
Stadsdelsnämnden Norr önskar att utredningen även ser på olika former av
SkolFams-liknande arbetsmodeller2 för att ge underlag för ställningstagande
till vilken modell som bäst kan fungera i Borås. Nämnden anser att
utredning bör innefatta grundskoleåldern.
Nämnden menar att utbildning är en av de viktigaste faktorerna för
ungdomars framtida möjligheter. SkolFam, eller en liknande modell, skulle
kunna vara en komponent för att stärka en utsatt grupp såsom familjehemsplacerade barn och deras möjlighet att lyckas i skolan, därför finns det skäl
att utreda förutsättningarna för att införa en sådan modell i Borås Stad.
1
2
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Dnr 2012/SDNN0159

Remissinstans
Ärendet har inte skickats på remiss.
Facklig samverkan
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2012-12-03.
Barnkonsekvensanalys, BKA
Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar nu eller i framtiden, direkt eller indirekt?
Nej. Barn och ungdomar i familjehem berörs om Borås Stad med
utredningen som grund beslutar att införa någon form av SkolFam-modell i
Borås.
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Nej. Då nämndens beslut handlar om att tillstyrka att utreda en fråga eller
inte har barn och ungdomar inte lämnas möjlighet att lämna synpunkter.

STADSDELSNÄMNDEN NORR

Malin Carlsson (S)
Ordförande

Bo Drysén
Stadsdelschef
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Kommunstyrelsen

Motion: Dags för SkolFam modellen även i Borås!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2012/KS0599

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
Stadsdelsnämnden Väster beslutar:
1. Motionen tillstyrks med tillägget att kommungemensam Skola och
kommungemensam IFO borde vara dem som svarar för om modellen ska införas.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Förutsättningar för och möjligheterna att införa SkolFam modellen finns i Borås, då
tillgång till både specialpedagog, psykolog och socialsekreterare finns. Däremot har
skolan idag redan en omfattande skyldighet att uppmärksamma alla elevers utveckling,
lärande och hälsa. Skolan har även en omfattande skyldighet att kartlägga elevernas
olika behov och ge särskilt stöd till elever som behöver det.
Det är därför rimligt att vidare ta ställning till om SkolFam modellen ska införas.
Förslagsvis bör kommungemensam IFO och kommungemensam Skola/SPKC svara
för om införandet av SkolFam modellen i Borås ska göras, samt hur
samverkansformerna då skulle kunna organiseras.
Nämndens yttrande i sin helhet
Enligt Skollagen 2 kap 25 § ska det finnas tillgång till elevhälsa på varje skola.
Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och
specialpedagogiska insatser. Elevhälsans roll ska främst vara förebyggande och
hälsofrämjande. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar
alla elevers lärande, utveckling och hälsa. I det individuellt riktade arbetet har
elevhälsan ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande
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och utveckling. Utöver den elevhälsa som finns tillgänglig på skolorna har även Borås
Stad en samlad elevhälsa i SPKC (specialpedagogiskt kompetenscentrum). Baserat på
detta finns förutsättningar för och möjligheter att införa SkolFammodellen för
åldrarna 7-11 år i Borås Stad.
Skolan har redan idag en utredningsskyldighet när det befaras att en elev inte kommer
att nå de kunskapskrav som minst ska nås eller om eleven uppvisar andra svårigheter i
sin skolsituation. Enligt Skollagen 3 kap 8§ ska rektorn se till att elevens behov av
särskilt stöd skyndsamt utreds. Om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt
stöd, ska han eller hon ges sådant stöd. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är
uppenbart obehövligt. Enligt Skollagen 3 kap 9§ ska det utarbetas ett åtgärdsprogram
för en elev som ges särskilt stöd. Av programmet ska det framgå vilka behoven är,
hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas.
Författningarna ställer krav på skolan att uppmärksamma och stödja varje enskild elev
i sin skolsituation och kunskapsutveckling. Detta ska skolan göra oavsett vilken
bakgrund eller levnadssituation eleven har. Varje elev ska också, enligt
författningarna, ha tillgång till psykolog och specialpedagog samt att
familjehemsplacerade eleveräven har en socialsekreterare knuten till sig.
Baserat på detta anses det rimligt att låta kommungemensam IFO och
kommungemensam Skola/SPKC svara för om införandet av SkolFam modellen i
Borås ska göras, samt hur samverkansformerna då skulle kunna organiseras.

Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande

Lennart Andreasson
Ordförande
Malin Aronsson
Förvaltningschef
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Yttrande över motion: Dags för SkolFam modellen
även i Borås!
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta:
1. Motionen tillstyrks med tillägget att kommungemensam Skola och
kommungemensam IFO borde vara dem som svarar för om modellen ska
införas.
Sammanfattning
Förutsättningar för och möjligheterna att införa SkolFam modellen finns i
Borås, då tillgång till både specialpedagog, psykolog och socialsekreterare
finns. Däremot har skolan idag redan en omfattande skyldighet att
uppmärksamma alla elevers utveckling, lärande och hälsa. Skolan har även
en omfattande skyldighet att kartlägga elevernas olika behov och ge särskilt
stöd till elever som behöver det.
Det är därför rimligt att vidare ta ställning till om SkolFam modellen ska
införas. Stadsdelsförvaltningen Väster föreslår att låta kommungemensam
IFO och kommungemensam Skola/SPKC svara för om införandet av
SkolFam modellen i Borås ska göras, samt hur samverkansformerna då
skulle kunna organiseras.
Yttrandet i sin helhet
Enligt Skollagen 2 kap 25 § ska det finnas tillgång till elevhälsa på varje
skola. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och
specialpedagogiska insatser. Elevhälsans roll ska främst vara förebyggande
och hälsofrämjande. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa
miljöer som främjar alla elevers lärande, utveckling och hälsa. I det
individuellt riktade arbetet har elevhälsan ett särskilt ansvar för att
undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. Utöver den
elevhälsa som finns tillgänglig på skolorna har även Borås Stad en samlad
elevhälsa i SPKC (specialpedagogiskt kompetenscentrum). Baserat på detta
finns förutsättningar för och möjligheter att införa SkolFammodellen för
åldrarna 7-11 år i Borås Stad.
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Gunilla Ternholt
Planeringsledare Grundskola
033 35 52 74
Stadsdelsförvaltningen Väster vill dock påpeka att skolan har redan idag en
utredningsskyldighet när det befaras att en elev inte kommer att nå de
kunskapskrav som minst ska nås eller om eleven uppvisar andra svårigheter
i sin skolsituation. Enligt Skollagen 3 kap 8§ ska rektorn se till att elevens
behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Om utredningen visar att eleven är
i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd. Samråd ska ske
med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Enligt Skollagen 3 kap
9§ ska det utarbetas ett åtgärdsprogram för en elev som ges särskilt stöd. Av
programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur
åtgärderna ska följas upp och utvärderas.
Stadsdelsförvaltningen Väster kan se att författningarna ställer krav på
skolan att uppmärksamma och stödja varje enskild elev i sin skolsituation
och kunskapsutveckling. Detta ska skolan göra oavsett vilken bakgrund eller
levnadssituation eleven har. Stadsdelsförvaltningen Väster kan även se att
varje elev, enligt författningarna, ska ha tillgång till psykolog och
specialpedagog samt att familjehemsplacerade eleveräven har en
socialsekreterare knuten till sig.
Baserat på detta anser stadsdelsförvaltningen Väster att det är rimligt att låta
kommungemensam IFO och kommungemensam Skola/SPKC svara för
om införandet av SkolFam modellen i Borås ska göras, samt hur
samverkansformerna då skulle kunna organiseras.
Samverkan
Ärendet har inte varit aktuellt för samverkan.

STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER

Malin Aronsson
Stadsdelschef
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag 121217

§ 159

2012/SDNV0193

Yttrande över motion: Dags för SkolFam modellen även i Borås!
Stadsdelsnämnden Väster har fått möjlighet att lämna ett yttrande över motionen ”Dags för
SkolFam modellen även i Borås!”. Det finns förutsättningar för och möjligheter att införa
SkolFam modellen i Borås. Detta med tanke på att tillgång till både specialpedagog, psykolog och
socialsekreterare finns.
Beslut
Stadsdelsnämnden Väster beslutar:
1. Att motionen tillstyrks med tillägget att kommungemensam Skola och kommungemensam
IFO borde vara dem som svarar för om modellen ska införas.

Vid protokollet
Jenny Lopes
Nämndsekreterare
Justeras
Lennart Andreasson (V)

Joakim Malmberg (FP)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 21 december 2012.
Rätt utdraget betygar:
Jenny Bedin
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Kommunstyrelsen

Svar på motion: Dags för SkolFam modellen även i Borås!
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker motionen med hänvisning till nämndens redovisade
synpunkter.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker motionen där förslaget är att Stadsdelsnämnd Väster får i
uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa SkolFam-modellen i Borås Stad.
Nämnden vill dock framhålla att utredningsuppdraget även skall innefatta hela
grundskoletiden samt att man utreder olika modeller för stöd till familjehemsplacerade barn
och inte endast den specifika modell som benämns SkolFam.
Nämndens yttrande
Motionen lyfter fram familjehemsplacerade barns skolresultat jämfört med övriga barn.
Motionen framhåller att arbetsmodellen SkolFam har visat sig vara ett framgångsrikt sätt att
stödja familjehemsplacerade barn och föreslår att Stadsdelsnämnd Väster får i uppdrag att
utreda förutsättningarna för att införa SkolFam för åldrarna 7-11 år i Borås Stad.
SkolFam är en arbetsmodell som syftar till att förbättra skolresultaten för
familjehemsplacerade barn genom att exempelvis till varje barn knyta ett team med en
psykolog, en specialpedagog och en socialsekreterare som i sin tur samverkar med skolan
och familjehemmet.
Stadsdelsnämnden Öster anser att samhället har ett särskilt ansvar för att stötta barn som av
olika anledningar inte kan bo kvar hemma och placeras i familjehem. Svenska studier visar
att barn som växer upp i familjehem löper kraftigt förhöjda risker att endast uppnå en låg
utbildningsnivå, att drabbas av allvarlig psykisk ohälsa, tonårsföräldraskap, suicid och
suicidförsök med mera.1
1

Social Rapport 2010, Socialstyrelsen 2010,Hill m.fl 2011, Vinnerljung m.fl. 2006
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BESLUT
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Sammanträdesdatum 2013-03-26
2012/SDNO0140

Handläggare:
Stina Svensson

Skolfam® är ett registrerat varumärke, i syftet att reglera att modellen genomförs enligt
samma arbetsgång och med samma tester och insatser som använts i Helsingborg.
Nämnden önskar att utredningen även ser på olika former av SkolFams-liknande
arbetsmodeller2 för att ge underlag för ställningstagande till vilken modell som bäst kan
fungera i Borås. Utredning bör då även överväga vilka åldrar som bör ingå i arbetet.
Nämnden menar att utbildningen är en av de viktigaste faktorerna för ungdomars framtida
möjligheter. SkolFam eller en liknande modell skulle kunna vara en komponent för att stärka
en utsatt grupp såsom familjehemsplacerade barn och deras möjlighet att lyckas i skolan,
därför finns det skäl att utreda förutsättningarna för att införa en sådan modell i Borås Stad.
Barnkonsekvensanalys, BKA
Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar nu eller i framtiden, direkt eller
indirekt?
Ja. Barn och ungdomar i familjehem berörs direkt om det skulle införas någon form av
SkolFam-modell i Borås.
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin mening?
Stadsdel Östers lokala Ungdomsråd har fått tillfälle att yttra sig över motionen men avstått
från att svara.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER

Anna Christensen
Ordförande

2Bl.a.
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har SDN Biskopsgården i Göteborg tillämpat en annorlunda modell.
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