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Nr 73
Kommunfullmäktige
Personalekonomisk redovisning för 2015
2016-04-04

Dnr. Dnr 2016/KS0266

Personalekonomisk redovisning för 2015

Borås Stads Personalekonomiska redovisning (PEK) är en sammanställd redovisning
av data från personalområdet. Den ger en aktuell bild av ett antal personalstrategiska
frågor och en samlad beskrivning av kommunens personal.
Där finns kommunövergripande personalstatistik och analyser samt jämförelser med
andra kommuner.
PEK har hitintills varit ett kvalificerat underlag som ställts till nämnders och förvaltningars förfogande för fortsatta egna analyser, åtgärder och strategiska beslut inom
personalområdet t.ex. vid frågor som rör personalförsörjning, hälsa, kompetensutveckling, ledarskap, jämställdhet, mångfald.
Kommunstyrelsens målsättning är utveckla PEK:en att innehålla mer av analyser och
uppföljning av resultat.
I samband med behandlingen av PEK 2014 beslutade Kommunfullmäktige på förslag
av Kommunstyrelsen att uppmana nämnder och styrelser att ägna särskild uppmärksamhet åt de utmaningar som redovisades. I årets PEK redovisas en första avstämning av 2014 års utmaningar. En samlad uppföljning av dessa utmaningar redovisas
för Kommunfullmäktige under hösten 2016.
För att möta de utmaningar som Borås Stad står inför inom det personalpolitiska
området föreslås att nämnder och styrelser under 2016/2017 ägnar särskild uppmärksamhet åt några uppdrag.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Personalekonomisk redovisning ska ligga till grund för nämnders och styrelsers analys, uppföljning och åtgärder.
Nämnder och styrelser ska ägna särskild uppmärksamhet åt följande uppdrag under
2016/2017
-

-

arbeta aktivt med resultatet från medarbetarenkäten. Resultatet ger en tydlig riktning på fokusområden för en långtidsfrisk organisation.
arbeta aktivt med kompetensförsörjningsplanen för att säkra rekryterings- och
kompetensutvecklingsbehovet på kort och lång sikt.
arbeta aktivt med att utveckla mångfaldsarbetet med inriktning på breddad rekryteringbas.

Kommunstyrelsen ansvarar för att följa upp hur nämnder och styrelser ägnat uppdragen särskild
uppmärksamhet.
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Kommunfullmäktige

Utbetalning av partistöd 2016 till Moderata
samlingspartiet

Moderata samlingspartiet i Borås har inkommit med en skriftlig redovisning av hur
partistödet för år 2015 har använts. Till redovisningen finns ett granskningsintyg bifogat.
Fullmäktige skall fatta beslut om att utbetalning av partistöd för 2016 kan ske.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Partistöd till Moderata samlingspartiet i Borås för år 2016 kan utbetalas.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Göran Björklund
Kommunsekreterare
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Nr 75
Utbetalning av partistöd 2016 till Centerpartiet
2016-02-18

Dnr. 2016/KS0149 104

Kommunfullmäktige

Utbetalning av partistöd 2016 till Centerpartiet

Centerpartiet i Borås har inkommit med en skriftlig redovisning av hur partistödet för
år 2015 har använts. Till redovisningen finns ett granskningsintyg bifogat.
Fullmäktige skall fatta beslut om att utbetalning av partistöd för 2016 kan ske.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Partistöd till Centerpartiet i Borås för år 2016 kan utbetalas.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Göran Björklund
Kommunsekreterare
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Nr 76
Utbetalning av
av partistöd
partistöd 2016
2016 till
tillSverigedeSverigedemokraterna
Utbetalning
2016-02-19

Dnr. 2016/KS0149 104

mokraterna

Sverigedemokraterna i Borås har inkommit med en skriftlig redovisning av hur partistödet för år 2015 har använts. Till redovisningen finns ett granskningsintyg bifogat.
Fullmäktige skall fatta beslut om att utbetalning av partistöd för 2016 kan ske.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Partistöd till Sverigedemokraterna i Borås för år 2016 kan utbetalas.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Göran Björklund
Kommunsekreterare

BESÖKSADRESS

Kungsgatan 55
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Skrivelse
2016/KS0149

Arbetsgrupp
Kommunchef

Händelse
Ärende:

Partistöd 2016

Rubrik:

2. Redovisning av kommunalt partistöd utbetalt till Sverigedemokraterna i Borås 2015
Svarsdatum:
2016-02-04

Inkomdatum:
Ext.organisation:

Sverigedemokraterna i Borås

Adress:
Postnr:

Ext. person:
Postadress:

E-post:
Infogade filer:
Diariets
anteckningar:

Nej

Ärendeinformation
Dp-beteckning:

104 Politiska organisationer, partistöd

Handläggare:

Göran Björklund/BKMAN

Behörighet/Versionshantering
Skapat av:
Säkerhetsnivå:
Alla med läsrättighet:

Diariet, 2016-02-04 08:43
Fritt

Alla med skrivrättighet [sysAdm]
(och läsrättighet):
Spara versioner:
Nej
Senast ändrat av:

Text:

----- Vidarebefordrat av Desirée Carlsson/BKMAN på 2016-02-04 07:13 ----Från:
Till:
Kopia:
Datum:
Ärende:

Leif Häggblom/BKMAN
Borås Stad/BKMAN@bk
"Tony Strandgård" <tony.strandgard@gmail.com>, "Andreas Bäckman"
<andreas.backman@sd.se>
2016-02-03 19:03
Ansökan partistöd 2016

Ansöker härmed om partistödet för 2016, pengarna betalas in till Sverigedemokraterna i Borås
bank-giro
.
Kopia utav denna ansökan är skickad till föreningens ordförande samt vice ordförande.
Jag som skriver denna ansökan är föreningens kassör.
Här nedan finns en övergripande redogörelse för vad vi använt 2015 års partistöd till:
- Hyra kansli
- Vi har haft en person anställd, för att arbeta med medlemsvård, sköta daglig drift av kansli samt
bedriva politiska angelägenheter i allmänhet.
- Interna utbildningar samt träffar för medlemmar.
- Förbrukningsmaterial till partiverksamheten.
För eventuella frågor kontakta mig via e-post eller på 0702-655 098.
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Datum: 4 februari 2016 20:44:47 CET
Till: <Goran.Bjorklund@boras.se>
Ämne: Komplettering ansökan partistöd
Hej Göran
Förutom mitt tidigare mail, så bifogar jag härmed revisorernas berättelse för 2015.
Detta borde rimligen framstå som ett granskningsintyg.
Återkom om ytterligare handlingar behövs.
Mvh Leif Häggblom Sverigedemokraterna Borås

Borås Stad har mottagit "Ansökan om partistöd 2016", daterad den 3 februari 2016.
Enligt de regler som Kommunfullmäktige fastställt den 15 januari 2015 (§4) skall det till
redovisningen fogas ett granskningsintyg. Något sådant fanns inte fogat till redovisningen.
I Kommunfullmäktiges handlingar till ärendet den 15 januari 2015 finns reglerna och
kommentarer från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bl.a. kring redovisningens
innehåll och formkravet att ett granskningsintyg skall lämnas in. Om ett granskningsinty inte
lämnas in kan inget partistöd betalas ut.
Göran Björklund
Kommunsekreterare
Mvh Leif Häggblom Sverigedemokraterna Borås

Infogade filer
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Kommunfullmäktige
Nr 77
Utbetalning av partistöd 2016 till Vänsterpartiet
2016-02-18
Dnr. 2016/KS0149
104
Utbetalning
av partistöd
2016 till Vänsterpartiet
Vänsterpartiet i Borås har inkommit med en skriftlig redovisning av hur partistödet
för år 2015 har använts. Till redovisningen finns ett granskningsintyg bifogat.
Fullmäktige skall fatta beslut om att utbetalning av partistöd för 2016 kan ske.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Partistöd till Vänsterpartiet i Borås för år 2016 kan utbetalas.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Göran Björklund
Kommunsekreterare
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vd: Ekonomistyrning
Handläggare: Lena Frygne

Nr 78
Kommunfullmäktige
Uppföljning av Program mot hemlöshet
2016-03-01
Dnr. 2014/KS0741 759
Uppföljning av Program mot hemlöshet

Kommunfullmäktige fastställde Borås Stads Program mot hemlöshet den 22 augusti 2013.
Av programmet framgår det att Sociala omsorgsnämnden årligen ska kartlägga hemlösheten, analysera om kommunens insatser har konkreta effekter och ge förslag på
åtgärder till Kommunfullmäktige.
Sociala omsorgsnämnden beslutade den 21 april 2015 att godkänna uppföljningen av
Program mot hemlöshet. I uppföljningen beskrevs det arbete som skett under 2014 kopplat till programmets utvecklingsområden. Uppföljning av Program mot hemlöshet bifogas
som bilaga 1.
Kommunstyrelsen beslutade den 25 maj 2015 att återremittera ärendet till Stadskansliet.
Sociala omsorgsnämnden beslutade den 20 oktober 2015 att godkänna och översända
komplettering med förändringsförslag till uppföljningen avseende Borås Stads Program
mot hemlöshet för 2014. I den komplettering som har gjorts föreslås åtgärder för de
utvecklingsområden som inte är genomförda. För att nå målet att alla ska vara garanterade tak över huvudet och erbjudas insatser efter behov, fortsätter nämndens regelbundna möten med frivilligorganisationer. Genom att nämnden utvecklar möjligheterna till utslussboende uppfylls målet att minska antalet intagna eller inskrivna på exempelvis kriminalvårdsantalt eller behandlingshem, som inte har ordnat bostad inför
utskrivningen. Målet att underlätta inträde på den ordinarie bostadsmarknaden för
dem som är i boendetrappor, träningslägenheter eller liknande boenden har utvecklats
och fler personer har fått egna kontrakt. Sociala omsorgsnämnden prioriterar resurser
för att arbeta med uppföljningar som en möjlighet för personer att behålla eller få ett
nytt hyreskontrakt. AB Bostäder har omorganiserats och i samband med att ny chef
är på plats kommer arbetet för deltagande i AB Bostäders ”Boskolor” att återupptas.
Samtidigt, under april månad, kommer också en uppföljning att göras av ”Bostad
först”. För att nå målet att minska antalet vräkningar och att inga barn ska vräkas har
nämnden en pågående dialog med Arbetslivsförvaltningen kring de insatser som
nämnden inte själv äger och är viktiga för måluppfyllelsen. Förvaltningsledningarna
träffas regelbundet. Försörjningsenheten på Arbetslivsförvaltningen vräker aldrig
barnfamiljer. Det kan påpekas att när Socialstyrelsen räknar vräkta barn innefattas
även barn som bor på olika adresser och där barnet bor med den föräldern som inte
är aktuell för vräkning och är skriven på dennes adress. I dessa fall går inte försörjningsenheten in med vräkningsförebyggande åtgärder som har bäring på vräkning av
barn. Några fall som försörjningsenheten inte kan göra något åt är då familjen flyttat
innan vräkningen skett och i de fall då familjen inte är känd hos försörjningsenheten.
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Sociala omsorgsnämndens beslut om komplettering av uppföljningen av Program mot
hemlöshet bifogas som bilaga 2.
Bostadsbristen – i grunden ett lågt bostadsbyggande – bidrar starkt till svårigheterna
att uppfylla målen enligt Program mot hemlöshet.
En ny nämndorganisation 2017 kan dock förbättra förutsättningarna för Borås Stads
egna arbete.
Program mot hemlöshet gäller t o m 2015 och Sociala omsorgsnämnden kommer att
revidera programmet 2016.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Att godkänna 2014 års uppföljning av Program mot hemlöshet.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Mottagare
Kommunfullmäktige

Uppföljning av Program mot hemlöshet
Nämndens beslut
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna och översända uppföljningen med
förändringsförslag gällande utformningen av lokal överenskommelse till
kommunfullmäktige avseende Borås Stads Program mot hemlöshet för år 2014.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Härbärget Kastanjen har nyttjats av fler akut hemlösa kommuninnevånare som
tillfällig logi. Utformningen av en Lokal överenskommelse med de idéburna
organisationerna har överlämnats till Fritid och Folkhälsoförvaltningen. Nämnden har
tydliggjort behovet av fler bostäder för den utsatta målgrupp som har svårast att få
bostad i Lokalförsörjningsplanen och utslussningslägenheter i form av jourbostäder
finns. ”Bostad först” har påbörjats enligt överenskommelse med AB Bostäder och
uppföljningar med andra hyresvärdar. Det vräkningsförebyggande arbetet fungerar
enligt modellen med nämndens samordningsansvar.
Nämndens yttrande i sin helhet
Borås Stad antog den 22 augusti 2013 Program mot hemlöshet. Sociala
omsorgsnämnden har i uppdrag att kartlägga hemlösheten, analysera om kommunens
insatser har konkreta effekter, och ge förslag på åtgärder till Kommunfullmäktige.
Mål 1
Härbärget Kastanjen öppnade i november 2013 och var fullbelagt de första sex
månaderna. Det visade sig att det i stort sett var samma personer som nyttjade
platserna och att det var EU medborgare. Nämnden fattade vid ny öppnandet i
oktober 2014 beslut om att dela upp platserna och begränsa antalet nätter. Genom de
personliga ombudens uppsökande arbete har fler kommuninnevånare bott på
härbärget och begränsningarna har gjort att det inte varit fullbelagt men att betydligt
fler personer har nyttjat platserna.
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Överenskommelse med de idéburna organisationerna,
I den Folkhälsostrategiska styrgruppen togs hösten 2014 beslut om att utformandet
av en Lokal överenskommelse med de idéburna organisationerna överlämnades till
Fritid och Folkhälso förvaltningen för att få en central hantering av utformandet.
Detta innebär för nämndens vidkommande att en revidering av Program mot
hemlöshet bör ske. Under tiden fortsätter arbetet med hemlöshetsfrågor i två
pågående arbetsgrupper som tidigare. Den ena fokuserar på hemlösheten för EU
medborgare och den andra har fokus mot hemlösa kommuninvånare.
Fler bostäder till de som har svårt att få bostad även i form av övergångs eller socialt kontrakt
Sociala omsorgsnämnden har tydliggjort behoven för den utsatta målgrupp som har
svårast att få bostad i Lokalförsörjningsplanen och i en fortlöpande samverkan med
Lokalförsörjningsnämnden.
Mål 2
Utslussningslägenheter för kortare tid finns i form av jourlägenheter och samverkan
med brukar- och frivilligorganisationerna är ett stöd i att få en bild av hur behoven ser
ut.
Mål 3
Bostad först påbörjades sommaren 2014 utifrån en överenskommelse med AB
Bostäder. Metoden infördes enligt planen i ett långsamt tempo för att hinna utveckla
insatsen och tre personer fick under året eget kontrakt.
Utveckla samverkansformer . I samarbete med hyresvärdarna arbetar förvaltningen med
möjlighet till uppföljning sex månader efter att hyresgästen fått eget kontrakt. Detta
för att underlätta för hyresgästen att få behålla sitt kontrakt.
Metoden har varit framgångsrik då betydligt fler hyresgäster har fått bo kvar i sin
bostad.
Mål 4
Minska antalet vräkningar. Inga barn ska vräkas. Det vräkningsförebyggande arbetet
fungerar enligt modellen med samordningsansvar och samverkan mellan nämnderna
och hyresvärdarna. Det finns ett utvecklingsbehov och samsynen behöver förstärkas
för att metoden ska fungera optimalt.
Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN

Yvonne Persson
Ordförande
Annika Andersson
Förvaltningschef
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Nämndens beslut
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna och översända komplettering med
förändringsförslag till uppföljningen avseende Borås Stads Program mot hemlöshet
för 2014.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Uppföljningen avseende Borås Stads program mot hemlöshet återremitterades 201505-25 till Sociala omsorgsnämnden från Kommunstyrelsen. I uppföljningen beskrevs
det arbete som skett under 2014 kopplat till de utvecklingsområden som framgår i
programmet. Nämnden kompletterar nu med förslag på åtgärder för de
utvecklingsområden som inte är genomförda. Sociala omsorgsnämnden kommer att
revidera programmet 2016.
Sociala omsorgsnämnden har ett fortsatt pågående samarbete med
frivilligorganisationer inom den sociala sektorn, utvecklar möjligheterna till
utslussboende, har prioriterat resurser för att arbeta med uppföljningar som en
möjlighet för personer att behålla sina hyreskontrakt eller erhålla ett nytt. Sociala
omsorgsnämnden har en pågående dialog med Arbetslivsförvaltningen kring de
insatser som nämnden själv inte äger och som är viktiga för måluppfyllelsen.
Nämndens yttrande i sin helhet
Uppföljningen avseende Borås Stads program mot hemlöshet återremitterades 201505-25 till Sociala omsorgsnämnden från Kommunstyrelsen. I uppföljningen beskrevs
det arbete som skett under 2014 kopplat till de utvecklingsområden som framgår i
programmet. Nämnden kompletterar nu med förslag på åtgärder för de
utvecklingsområden som inte är genomförda. Sociala omsorgsnämnden kommer att
revidera programmet 2016.
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Mål 1: Alla ska vara garanterade tak över huvudet och erbjudas insatser efter
behov.
Uppdraget att utveckla en överenskommelse med de idéburna organisationerna fanns
tidigare både i Sociala omsorgsnämnden och i Arbetslivsnämnden. Detta innebar att
det saknades en helhetsbild för frivilligorganisationerna och arbetet försvårades. För
att få ett helhetsperspektiv överlämnades utformandet av en lokal överenskommelse
med de idéburna organisationerna till Fritid och Folkhälsonämnden. Efter
överlämnandet, som var politiskt förankrat i den strategiska utvecklingsgruppen för
folkhälsofrågor, har en första sammankomst med de idéburna organisationerna ägt
rum. Sociala omsorgsnämnden har fortsatta regelbundna möten med
frivilligorganisationer inom den sociala sektorn med inriktning hemlöshetsfrågor där
vi diskuterar möjligheter till stödinsatser.
Mål 2: Minska antalet intagna eller inskrivna på exempelvis
kriminalvårdsanstalt eller behandlingshem, som inte har ordnat bostad inför
utskrivningen.
Sociala omsorgsnämnden arbetar med att strukturera upp arbetet med utökat stöd i
utslussningslägenheter vilket också innefattar en större flexibilitet utifrån brukarnas
behov inom förvaltningen. Nämnden verkställer de beslut som fattas med insats
socialt kontrakt eller övergångslägenhet.
Mål 3: Underlätta inträde på den ordinarie bostadsmarknaden för dem som är i
boendetrappor, träningslägenheter eller liknande boenden.
Arbetet med ”Bostad först” har utvecklats och fler personer har fått egna kontrakt
både i den formen och efter att tidigare ha haft träningslägenheter
(övergångslägenheter). Sociala omsorgsnämnden har skapat rutiner och avsatt
resurser för att förstärka arbetet med uppföljningar för att underlätta för hyresgäster
att erhålla egna kontrakt.
På grund av AB Bostäders omorganisation har möjligheten att delta i deras
”Boskolor” inte funnits men det ska genomföras i slutet av 2015.
Mål 4: Minska antalet vräkningar. Inga barn ska vräkas.
Möjligheten att erhålla sociala hyreskontrakt har minskat vilket försvårar det
vräkningsförebyggande arbetet och är en bidragande orsak till att antalet barn berörda
av vräkning har ökat. Sociala omsorgsnämnden verkställer de sociala kontrakten men
besluten fattas hos Arbetslivsnämnden. Önskvärt vore att det fanns möjlighet att
oftare få tidsbegränsade sociala kontrakt med olika stödinsatser eftersom
hyresvärdarna ofta har det som krav för kvarboende. En annan utvecklingsåtgärd
vore att det i större utsträckning fanns möjlighet att under en period komplettera med
förmedling som ett ökat stöd att hantera den egna ekonomin.
Sociala omsorgsnämnden har en pågående dialog med Arbetslivsnämnden om
förutsättningarna för det vräkningsförebyggande arbetet utifrån ovanstående.
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Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN
Yvonne Persson
Ordförande
Annika Andersson
Förvaltningschef
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Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ingegerd Eriksson

OSTADRESS

501 80 Borås

Kommunfullmäktige
Nr 79
Omdaning av vård- och omsorgsboende till
Omdaning av vård- och omsorgsboende till
trygghetsbostäder
trygghetsbostäder
2016-02-22
Dnr. 2015/KS0648
Bakgrund
Stadsdelsnämnden Öster har 2015-09-22 beslutat att föreslå Kommunfullmäktige att
avveckla vård- och omsorgsboendena Margaretagatan 5 och Klintesväng 10 samt fem
lägenheter på Furuvägen 1 och sex lägenheter på Dalsjövägen 25F i syfte att omdana
dem till trygghetsbostäder. Bakgrunden är efterfrågan på trygghetsbostäder och
tomma platser på vård- och omsorgsboenden.
Kommunstyrelsen har 2015-10-26 ställt sig bakom den inriktning som Stadsdelsnämnden Öster föreslagit för ”Omdaning av vård- och omsorgsboende till trygghetsbostäder”. Kommunstyrelsen uppmanar i sitt beslut Stadsdelsnämnden Öster att ta
fram ett slutligt förslag till Kommunfullmäktige. Det ska ske samverkan med övriga
berörda nämnder och styrelser, i första hand berörda fastighetsägare, och Lokalförsörjningsnämnden. Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att införa ett intagningsstopp på de vård- och omsorgsboenden som Stadsdelsnämnden Öster föreslår ska
omdanas. Intagningsstoppet gäller från 27 oktober 2015 och det antal platser som ska
omdanas.
Omdaning av Margaretagatan 5
Stadsdelsnämnden Öster har samverkat med Stadsdelsnämnden Norr och AB Bostäder. Parterna är överens om att Margaretagatan 5 kan omdanas till trygghetsbostäder.
Margaretagatan 5 är ett vård- och omsorgsboende med hemtjänstinsatser.
Stadsdelsnämnden Norr framhåller i sitt remissvar till Öster 2016-01-25 att nämnden
ser gärna att omdaning påbörjas på Margaretagatan 5 som har ett stort antal tomma
lägenheter och en god beredskap från fastighetsägarens sida att driva detta som trygghetsbostäder. Då de berörda remissinstanserna ställer sig positiva till en omdaning av
Margaretagatan 5 samt att det finns behov av att skapa ytterligare trygghetsbostäder i
kommunen behandlas omdaningen av detta vård- och omsorgsboendet nu i ett särskild ärende.
Idag finns ett blockförhyrningsavtal mellan Lokalförsörjningsnämnden och AB Bostäder. Avtalet kan sägas upp löpande med 12-månaders uppsägning. AB Bostäder är
beredda att säga upp avtalet tidigare och att succesivt ge möjligheter för hyresgäster
att flytta in i de nu lediga lägenheterna. Den 8 februari 2016 var tolv av de 28 lägen-
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heterna tomma. Fem boende har redan gjort valet att flytta till ett annat vård- och
omsorgsboende.
I Borås Stads regler för trygghetsbostäder är ett villkor att fastigheten ska vara certifierad enligt Borås Stads Bokvämtkoncept. Vid en besiktning som är genomförd 201511-03 konstateras att fastigheten saknar porttelefon och att tittöga saknas till samtliga
entrédörrar till lägenheterna. Dessutom saknas kontrastmarkeringar runt vissa entredörrar i fastigheten. AB Bostäder kommer att åtgärda anmärkningarna, detta kommer
att leda till en hyreshöjning på ca 100 kronor per månad.
Stadsdelsförvaltningen Norr ansvarar för att boende på Margaretagatan 5 hålls informerade under hela förändringsprocessen. Stadsdelsförvaltningen Norr och AB Bostäder kommer att ha en gemensam information för de som idag bor på Margaretagatan
5 när erforderliga beslut är fattade. Boende på Margaretagatan 5 får ett erbjudande om
att flytta till ett vård- och omsorgsboende. Tackar den boende nej så upphör biståndsbeslutet om plats på vård-och omsorgsboende och ett nytt biståndsbeslut om
hemtjänstinsatser fattas utifrån den enskildes behov. De får också teckna ett hyreskontrakt direkt med fastighetsägaren.
Gemensamhetslokalen integreras med befintlig restaurang och mötesplats på Margaretagatan 5. Tillgång till dessa gemensamhetsutrymmen har även de som bor på vårdoch omsorgsboendet Margaretagatan 9.
Fortsatt arbete
AB Bostäder föreslår i sitt remissvar att man borde titta på möjligheterna till ett större
och mera varierat trygghetsboende i området, ett sätt är att inkludera delar av lägenheterna på Margaretagatan 3 och 7. Kommunfullmäktige ser positivt på att utveckla
fler trygghetsbostäder och uppmanar AB Bostäder och Stadsdelsnämnden Norr att
titta vidare på detta.
Ett antal åtgärder ska genomföras innan nya hyresgästen kan erbjudas en lägenhet.
Inflyttning i trygghetsbostäderna planeras från den 1 september 2016.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Vård- och omsorgsboendet på Margaretagatan 5 omdanas successivt till trygghetsbostäder.
Inflyttning planeras från den 1 september 2016.
Vidare uppmanas AB Bostäder och Stadsdelsnämnden Norr att titta vidare på möjligheterna
till ett större och mer varierat trygghetsboende i området.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Avdelningschef
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Bilagor:
Stadsdelsnämnd Öster, skrivelse
AB Bostäder, remissvar
Stadsdelsnämnden Norr, remissvar
AB Bostäder och Stadsdelsförvaltningen Norr, Avtal- Trygghetsbostäder
Samhällsbyggnadsförvaltningen, besiktningsunderlag Margaretagatan 5
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Kommunstyrelsen

Omdaning av Margaretagatan 5 till trygghetsbostäder
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster föreslår att Kommunfullmäktige avvecklar vård- och
omsorgsboendet Margaretagatan 5 i syfte att omdana det till trygghetsbostäder.
Stadsdelsnämnden Öster föreslår att Kommunfullmäktige ger Lokalförsörjningsnämnden i
uppdrag att säga upp hyresavtalet med AB Bostäder så att lägenheterna erbjuds som
trygghetsbostäder.
Ärendet
Stadsdelsnämnden Öster har 2015-09-22 beslutat att föreslå Kommunfullmäktige att
avveckla vård- och omsorgsboendena Margaretagatan 5 och Klintesväng 10 samt fem
lägenheter på Furuvägen 1 och sex lägenheter på Dalsjövägen 25F i syfte att omdana dem till
trygghetsbostäder. Bakgrunden är efterfrågan på trygghetsbostäder och tomma platser på
vård- och omsorgsboenden.
Kommunstyrelsen har 2015-10-26 ställt sig bakom den inriktning som Stadsdelsnämnden
Öster föreslagit för ”Omdaning av vård- och omsorgsboende till trygghetsbostäder”.
Kommunstyrelsen uppmanar i sitt beslut Stadsdelsnämnden Öster att ta fram ett slutligt
förslag till Kommunfullmäktige. Det ska ske samverkan med övriga berörda nämnder och
styrelser, i första hand berörda fastighetsägare, och Lokalförsörjningsnämnden.
Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att införa ett intagningsstopp på de vård- och
omsorgsboenden som Stadsdelsnämnden Öster föreslår ska omdanas. Intagningsstoppet
gäller från 27 oktober 2015 och det antal platser som ska omdanas.
Stadsdelsnämnden Öster har samverkat med Stadsdelsnämnden Norr och AB Bostäder.
Parterna är överens om att Margaretagatan 5 kan omdanas till trygghetsbostäder.
Margaretagatan 5 är ett vård- och omsorgsboende med hemtjänstinsatser. Den 1 december
2015 var nio av de 28 platserna tomma.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER
Ida Legnemark
Ordförande
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Omdaning äldreboende till trygghetsboende
Styrelsens beslut
AB Bostäder avstyrker förslaget till omdaning av äldreboenden till
trygghetsboenden.
Styrelsens yttrande i sin helhet
Stadsdelsnämnden Öster föreslår kommunfullmäktige att vård- och
omsorgsboenden på Margaretagatan 5 och Klintesväng 10 samt ytterligare
elva bostäder på andra boenden avvecklas i syfte att omdana dessa till
trygghetsbostäder. Boendena på Margaretagatan 5 och Klintesväng 10
ingår i AB Bostäders bestånd.
I Borås finns i dagsläget 145 trygghetsbostäder, varav ett stort antal finns
hos AB Bostäder på Duvan, 93 stycken. Ytterligare 32 trygghetsboenden
omdanas i Spinnaren på Norrby.
Förslaget att omdana dessa boenden till trygghetsboenden grundar sig på
att Borås har ett stort antal tomma platser i bård- och omsorgsboenden.
Staden uppskattar hyresförluster för lokalförsörjningsförvaltningen till 2,6
mkr på årsbasis. Dessutom betalas internt ut tomtidsersättning på
uppskattningsvis 16,8 mkr.
På Margaretagatan 5 finns 28 boenden eller lägenheter som blockförhyrs
av staden. Det är 19 lägenheter på ett rum och kök i storleksordningen 4959 m2 och 9 lägenheter på två rum och kök i storleksordningen 57-59 m2.
På Klintesväng 10 har vi 17 lägenheter varav en används som lokal. De
övriga är 13 lägenheter på ett rum och kök samt tre lägenheter på två rum
och kök. Borås Stad hyr hela Klintesväng 10 och hyresavtalet löper ut
2019-01-31. I förslaget från stadsdelsnämnd Öster anges att det är ett
boende med 16 lägenheter.
I stadens regler för trygghetsboende står det att boendet ska bestå av
minst 20 lägenheter, samlade i ett hus eller i närliggande hus. I vårt hus på
Klintesväng finns inte mer än 16 eller 17 lägenheter. Lägenheterna ska
vara på 1-3 rum, på Klintesväng och Margaretagatan finns inga treor,
däremot stor andel ettor.
Av de föreslagna boendena som ska omdanas är den största andelen på
ett rum och kök, drygt två tredjedelar. Övriga lägenheter är på två rum och
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kök. I Duvan, som är det trygghetsboende som AB Bostäder har, finns det
65 lägenheter på två rum och kök samt 28 lägenheter på tre rum och kök.
De 32 lägenheterna som omdanas i Spinnaren är samtliga två rum och
kök.
Vi hoppas att omdaningen på Margaretagatan 5 lyckas och att bostäderna
efterfrågas. Vi tycker dock att det är många ettor och vi har inte den
erfarenheten att äldre efterfrågar enrumslägenheter. Vi har i
överläggningar med stadsdel Öster ändå accepterat att ta över dessa
lägenheter som trygghetsboenden.
Avseende Margaretagatan borde man titta på möjligheterna till ett större
och mer varierat trygghetsboende. Ett sätt att göra detta är att inkludera
delar av lägenheterna på Margaretagatan 3 och 7.
Bostäderna på Klintesväng 10 är nästan uteslutande ettor. Utöver det vi
skriver ovan, anser vi inte att staden har ansträngt sig för att utreda om
dessa lägenheter kan användas till annat än trygghetsboenden.
I underlaget redovisas de ekonomiska konsekvenserna. I underlaget
redovisas även definitionen av en trygghetsbostad. Underlaget innehåller
ingen redovisning av antalet som efterfrågar trygghetsbostad. Det finns inte
heller någon redovisning av vad de som efterfrågar trygghetsbostad vill ha
för lägenhetsstorlek.
Vi anser att staden bör se över möjligheterna till annat boende än
trygghetsboende på Klintesväng. Staden har ett avtal där till 2019-01-31
och det ger utrymme till ytterligare utredningar av vad boendet kan
omdanas till.
AB Bostäder avstyrker förslaget till omdaning av äldreboenden till
trygghetsboenden.
Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande

Sven Wergård
1:e vice ordförande
Sven Liljegren
VD
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Svar på remiss: Omdaning av vård- och
omsorgsboende till trygghetsbostäder
Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/SDNN0182

Nämndens beslut

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker remissen: Omdaning av
vård- och omsorgsboende till trygghetsbostäder och översänder svaret till
Stadsdelsnämnden Öster.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Stadsdelsnämnden Norr har fått möjlighet att yttra sig över remissen:
”Omdaning av vård- och omsorgsboenden till trygghetsbostäder”.
Nämnden ställer sig positiv till förslaget och tillstyrker remissen.
Nämnden ser gärna ,vid ett beslut, att omdaningen påbörjas på
Margaretagatan 5 som har ett stort antal tomma lägenheter och en god
beredskap från fastighetsägarens sida att driva detta som trygghetsbostäder.

Nämndens yttrande i sin helhet

Kommungemensam äldreomsorg inom Stadsdelsnämnden Öster har sett
över efterfrågan på trygghetsbostäder samt tillgången på vård- och
omsorgsboendeplatser. Det finns stor efterfrågan på trygghetsbostäder men
otillräcklig tillgång. Dessutom finns ett antal tomma platser på vård- och
omsorgsboenden. Utifrån detta har Stadsdelsnämnden Öster tagit fram ett
förslag på enheter som kan omdanas till trygghetsbostäder.
Stadsdelsnämnden Öster föreslår att Kommunfullmäktige avvecklar
vård- och omsorgsboendena Margaretagatan 5 och Klintesväng 10 samt fem
lägenheter på Furuvägen 1 och sex lägenheter på Dalsjövägen 25F. Detta i
syfte att omdana dessa boenden till trygghetsbostäder.
Stadsdelsnämnden Norr ställer sig positiv till förslaget om omdaning av
vård- och omsorgsboendeplatser till trygghetsbostäder, och tillstyrker därför
remissen.
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Områdeschef hemtjänst och vård- och omsorgsboende

Dnr 2015/SDNN0182

Det finns idag för få trygghetsboendeplatser att erbjuda och detta
boendealternativ är mycket efterfrågat. Det finns en kö av personer som
önskar trygghetsboende men liten omsättning och få nya platser har
tillkommit under det senaste året. En omdaning av befintliga tomma platser
förefaller därför som en god lösning för att tillgodose äldres önskemål och
efterfrågan av boendealternativ. Nämnden ser gärna ,vid ett beslut, att
omdaningen påbörjas på Margaretagatan 5 som har ett stort antal tomma
lägenheter och en god beredskap från fastighetsägarens sida att driva detta
som trygghetsbostäder.

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås
Stad.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv

Ärendet bedöms ge positiva ekonomiska konsekvenser för Borås Stad i och
med minskade utbetalningar av tomtidsersättningar för tomma platser på
vård- och omsorgsboenden, samt minskade hyresförluster. Enligt den
beräkning som är gjord av Stadsdelsnämnden Öster medför den föreslagna
omdaningen en beräknad positiv ekonomisk effekt för Borås Stad på
2,9-19,4 mnkr/år beroende på hur många som väljer att bo kvar där de bor
alternativt flytta till annat vård- och omsorgsboende.

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

Barn och ungdomar påverkas inte av ärendet.
Likabehandling

Tillgången till fler trygghetsbostäder ger fler alternativa boendemöjligheter
3(3)
för äldre.

Omvärldsperspektiv2016-01-25
Hans Abrahamsson,
Dnr 2015/SDNN0182
Omvärldsperspektivet
har inte beaktats i ärendet.
Områdeschef IFO Barn och
Familj/ÄO
Helen Magnusson
Områdeschef hemtjänst och
vård- och
omsorgsboende
Facklig
samverkan
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2016-01-25.
Remissinstans

Ärendet har inte skickats på remiss.

STADSDELSNÄMNDEN NORR

Malin Carlsson (S)
Ordförande
B 872
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Avtal – Trygghetsbostäder
Mellan Borås Stad och AB Bostäder i Borås har följande avtal tecknats gällande
Trygghetsbostäder på Kv. Präntaren 2.
Avtalsperiod:
Förlängning:
Uppsägningstid:

2016-09-01– 2021-08-31
3 år
Sker skriftligen minst 12 månader före avtalsperiodens avslut

AB Bostäder i Borås ansvar
•
•

•

Certifiera 28 st lägenheter till lägst 4-stjärnig Bokvämtsstandard
Erbjuda befintliga hyresgäster (+ 70 år) på Margaretagatan 3 och 7 att certifiera deras
lägenheter och knyta dessa till Trygghetsboendet och gemensamhetslokalen på
Margaretagatan 5.
Uthyrningsrutiner:
o Överensstämmande med Borås Stads regler för Trygghetsbostäder:
 För hyreskontrakt skall hyresgäst vara som yngst 70 år,
 Företräde till kön har personer över 85 år
o AB Bostäder i Borås kösystem gäller i övrigt:
 STEG 1 – Registrera dig i vår sökandebank. Först fyller du i en
ansökan och du kommer då med i vårt sökanderegister. För att stå kvar
i registret måste du sedan logga in på "Mina sidor" åtminstone en gång
var sjätte månad. Om du inte har tillgång till internet så kontaktar du
Bobutiken för att få hjälp.
 STEG 2 – Håll utkik på hemsidan efter en lägenhet som passar dig.
Alla våra lediga lägenheter publiceras på vår hemsida och visas i tre
dagar. Det är nu du kan göra en intresseanmälan om du hittar en
lägenhet som du skulle vilja bo i. För att anmäla intresse loggar du in
på ”Mina sidor” med ditt kundnummer (= ditt personnummer utan
bindestreck) och ett lösenord som du själv väljer när du fyller i
ansökan. På ”Mina sidor” kan du hela tiden följa uthyrningsprocessen
för de lägenheter du anmält intresse för. Du kan anmäla intresse för
högst tre lägenheter samtidigt.
 STEG 3 - Erbjudande. Efter tre dagar börjar vi arbeta med uthyrningen.
Vi skickar ett erbjudande till de fyra personer som stått längst i vårt
register och anmält intresse för lägenheten, förutsatt att de uppfyller
grundkraven i våra uthyrningsregler.
 STEG 4 - Lägenheten visas. Lägenheten visas av AB Bostäders
personal eller av den nuvarande hyresgästen. OBS! Vi vill att du har
varit på visning innan du tackar ja till en lägenhet.
 STEG 5 - Tacka ja och skriv kontrakt. Den sökande som tackar ja efter
visning och som stått längst i vårt register kallas till kontraktsskrivning.
Om du stått länge i kön görs en ny kreditupplysning innan kontrakt
skrivs. Ett meddelande om att lägenheten är uthyrd går ut till alla andra
som fått ett erbjudande.
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Borås Stads ansvar
•

Tillhandahålla och bekosta en gemensamhetsyta i anslutning till boendet.
Gemensamhetslokalen integreras med befintlig restaurang och mötesplats på
Margaretagatan 5, som Borås Stad hyr sedan tidigare av AB Bostäder i Borås.
Lokalytan skall användas som en träffpunkt för boende i trygghetsbostäderna på
Margaretagatan 5. Se ritningsbilaga.

•

Tillhandahålla och bekostar en halvtids aktivitetssamordnare, som har till uppgift att
hålla kontakt med de boende, skapa gemenskap i boendet och ansvara för det sociala
innehållet.

Nuvarande Blockförhyrningsavtal
•
•
•

I och med detta avtal utgår nuvarande blockförhyrningsavtal mellan parterna, gällande
28 lägenheter på Margaretagatan 5 från avtalsstarten 2016-09-01.
Andrahandshyresgäster i byggnaden erbjuds att överta sitt hyreskontrakt, parterna
processar denna övergången gemensamt.
Om Borås Stad har vakanta lägenheter skall AB Bostäder i Borås påbörja
uthyrningsprocessen utifrån ovannämnda uthyrningsregler för dessa
trygghetsbostäder, efter det att detta avtal har tecknats.

Borås 2016-

-

2016-

-

Borås Stad

AB Bostäder i Borås

_______________________

_______________________
Bengt Engberg
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Ritningsbilaga
Möteslokal för trygghetsbostäderna på Margaretagatan 5 är integrerade och en del av
restauranglokalen, se skrafferad yta. Utrymmet kan avskiljas med en vikvägg.
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Dnr 2016/KS0122

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ingegerd Eriksson

Nr 80
Romsk inkludering
Romsk inkludering
2016-02-24
Dnr. 2016/KS0122 130

Kommunfullmäktige

De nationella minoriteterna har en stark ställning genom FN:s deklaration om mänskliga
rättigheter och Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Regeringen har genom att ta fram strategi för romsk inkludering 2012 – 2032 (Skr. 2011/12:56), satt ytterligare fokus på området. Den tjugoåriga strategin görs inom ramen för den minoritetspolitiska strategin (prop. 2008/09:158) och ska ses som en förstärkning av minoritetspolitiken
(prop. 1998/99:143). Målgruppen är framför allt de romer som befinner sig i ett socialt
och ekonomiskt utanförskap och är utsatta för diskriminering. Hela genomförandet av
strategin bör präglas av romsk delaktighet och romskt inflytande med inriktning på förstärkt genomförande och kontinuerlig uppföljning av romers tillgång till de mänskliga
rättigheterna på lokal, regional och nationell nivå.

Insatserna inom ramen för den tjugoåriga strategin för romsk inkludering har under
2012-2015 koncentrerats till fem pilotkommuner som efter ansökan fått årligt bidrag
av regeringen för att intensifiera de lokala insatserna för romsk inkludering. Från 2016
ges möjlighet för ytterligare kommuner att medverka i och få bidrag till att utveckla
verksamhet för romsk inkludering.
Arbetslivsnämnden ansvarar för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i såväl samhället som på arbetsmarknaden.
Inom integrationsområdet ligger också invandrarservice, insatser för nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.
Arbetslivsnämnden föreslår nu i skrivelse till Kommunfullmäktige att man ges uppdraget
att utveckla arbetet med romsk inkludering i Borås Stad i enlighet med den av riksdagen
beslutade (2012-05-23) ”Strategi för romsk inkludering 2012-2032”.

Kommunstyrelsen anser att uppdraget att arbeta med romsk inkludering i Borås Stad
och att ansöka om bidrag för att från och med 2016 medverka i en utvecklingsverksamhet för romsk inkludering på kommunal nivå ligger inom ramen för det nuvarande uppdraget som Arbetslivsnämnden har.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Arbetet med romsk inkludering i Borås Stad ligger inom ramen för Arbetslivsnämndens nuvarande uppdrag.
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Kommunfullmäktige

Romsk inkludering

De nationella minoriteterna har en stark ställning genom FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Regeringen
har genom att ta fram strategi för romsk inkludering 2012 – 2032 (Skr. 2011/12:56),
satt ytterligare fokus på området. Den tjugoåriga strategin görs inom ramen för den
minoritetspolitiska strategin (prop. 2008/09:158) och ska ses som en förstärkning av
minoritetspolitiken (prop. 1998/99:143). Målgruppen är framför allt de romer som
befinner sig i ett socialt och ekonomiskt utanförskap och är utsatta för diskriminering.
Hela genomförandet av strategin bör präglas av romsk delaktighet och romskt inflytande med inriktning på förstärkt genomförande och kontinuerlig uppföljning av romers tillgång till de mänskliga rättigheterna på lokal, regional och nationell nivå. Det
har utsetts 5 pilotkommuner som ska arbeta utifrån strategin. Arbetet har pågått sedan 2012 och erfarenheter har redovisats löpande.
Vid en granskning av Borås Stads arbete för romsk inkludering konstateras att aktiviteterna är begränsade till att stötta Romani kulturförening, söka lokal för föreningen,
hålla dialogforum samt viss modersmåls-undervisning. Det finns en ganska stor utvecklingspotential i arbetet med romsk inkludering i Borås Stad. Lagstiftningen ställer
också ganska stora krav på kommunerna i att möta upp de rättigheter för romer som
är formulerade i lagstiftningen. Genom ”Strategi för romsk inkludering 2012-2032”,
har regeringen markerat att kommuner och landsting behöver stärka upp arbetet, och
stöd för detta finns i de erfarenheter som pilotkommunerna har redovisat. Det viktigaste för att stärka arbetet med romsk inkludering är att formulera ett tydligt uppdrag
utifrån den lagstiftning och strategi som finns framtagen.
Förslag att Kommunfullmäktige ger Arbetslivsnämnden ett särskilt uppdrag
att utveckla arbetet med romsk inkludering i Borås Stad i enlighet med den av riksdagen beslutade (2012-05-23) ”Strategi för romsk inkludering 2012-2032”.

Beslut

Arbetslivsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att ge Arbetslivsnämnden uppdraget
att utveckla arbetet med romsk inkludering i Borås Stad i enlighet med den av riksdagen beslutade (2012-05-23) ”Strategi för romsk inkludering 2012-2032”.
ARBETSLIVSNÄMNDEN

Lotta Preijde
Första vice ordförande
Dag Forsström
Förvaltningschef
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valitet och utveckling
sette Elander

Kommunfullmäktige

Nr 81
Rapportering av ej verkställda gynnande biRapportering av ej verkställda gynnande biståndsståndsbeslut enligt SoL och LSS t.o.m. den 31
beslutenligt SoL och LSS t.o.m. den 31 december 2015
december
2015
2016-03-01
Dnr. 2015/KS0357 739
Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 att en rapporteringsskyldighet införs i socialtjänstlagen (SoL) 16 kap. § 6 h-f. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut
enligt 4 kap.1 § SoL. Ändringarna i Socialtjänstlagen och Kommunallagen trädde i
kraft den 1 juli 2006. Genom ett tillägg i LSS – lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade införs en skyldighet för kommunerna och landstingen att rapportera till Socialstyrelsen om ej verkställda beslut enligt 9 § LSS. Lagen trädde i kraft den
1 juli 2008 och den första rapporteringen skedde per den 30 september 2008.
Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) som då tog över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Det innebär att
kommuner nu är skyldiga att anmäla till IVO om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och LSS inte har verkställts senast tre månader efter beslut.
Till IVO och revisorerna ska Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och
Stadsdelsnämnderna rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL
som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala omsorgsnämnden
skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges tidpunkten för beslutet och vilken
typ av insats beslutet gäller samt skälen för dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per kvartal. När ett ärende som tidigare rapporteras
som ej verkställts, senare verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO och revisorerna.
Till Kommunfullmäktige ska Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och
Stadsdelsnämnderna lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt
4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut.
I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som
förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade.
Som en yttersta konsekvens av lagändringen kan IVO ansöka hos Länsrätten om att
den dömer ut särskild avgift till kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL eller 9 § LSS.
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IVO har kommit överens om att rapporteringen ska göras på ett enhetligt sätt över
landet, genom e-socialtjänst. Det är ett webbaserat system för rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS.
Kommunen har till IVO anmält en huvudrapportör som fungerar som kontaktperson
gentemot IVO och sköter nyanmälan och ändringar av rapportörer. Det har också
utsetts en rapportör per berörd förvaltning som sköter själva inrapporteringen av ej
verkställda beslut till IVO.
För att kunna följa ej verkställda beslut presenteras en graf över en längre period.
Ej verkställda biståndsbeslut, antal ärenden
60
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LSS

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Rapporterna läggs till handlingarna.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef
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Bilaga

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4
kap.1 § SoL t.o.m. den 31 december 2015
Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 31 december 2015
Nämnd

Inga ej
verkställda
beslut

Ej verkställda
beslut

Typ av insats

Antal dagar
sedan beMan/
slut
kvinna

Stadsdelsnämnd Väster
Äldreomsorgen

IFO Barn och familj

x

Trygghetslarm

95

M

x

Vobo

115

K

x

Vobo/parboende

342

M

x

Vobo/parboende

342

K

x

Vobo/parboende

235

M

x

Kontaktfamilj

129

M

x

Kontaktfamilj

129

M

x

Kontaktfamilj

304

M

x

Kontaktfamilj

304

K

x

Kontaktfamilj

307

K

x

Kontaktfamilj

334

M

x

Kontaktperson

190

M

x

Kontaktperson

191

M

x

Kontaktperson

214

M

x

Kontaktperson

285

M

x

Vård och omsorgsboende

162

M

x

Parboende

162

K

x

Kontaktfamilj

462

Man

x

Kontaktfamilj

334

Kvinna

Stadsdelsnämnden Norr
Äldreomsorgen

IFO Barn och familj
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 31 december 2015
Nämnd

IFO Barn och familj/Asyl

Inga ej
verkställda
beslut

Ej verkställda
beslut

Typ av insats

Antal dagar
sedan beMan/
slut
kvinna

x

Kontaktperson

160

Man

x

Permanent bostad

713

M

x

Permanent bostad

346

M

x

Permanent bostad

297

M

x

Trygghetslarm

135

K

x

Kontaktperson

503

M

x

Kontaktperson

502

M

x

Kontaktperson

442

M

x

Kontaktperson

442

M

x

Kontaktperson

426

M

x

Kontaktperson

254

M

x

Kontaktperson

217

M

x

Kontaktperson

179

M

x

Kontaktfamilj

472

K

x

Kontaktfamilj

472

K

x

Kontaktfamilj

268

M

x

Kontaktfamilj

178

M

x

Kontaktfamilj

178

K

x

Kontaktfamilj

114

M

x

Öppenvård

155

M

x

Öppenvård

155

M

x

Öppenvård

116

M

x

Öppenvård

116

M

x

Öppenvård

115

M

x

Öppenvård

115

M

Stadsdelsnämnden Öster
Äldreomsorgen

IFO Barn o familj
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 31 december 2015
Inga ej
verkställda
beslut

Nämnd

IFO Barn och familj

Ej verkställda
beslut

Typ av insats

Antal dagar
sedan beMan/
slut
kvinna

x

Öppenvård

94

K

x

Bostad med särskild service

388

M

x

Bostad med särskild service

388

K

x

Bostad med särskild service

755

M

Sociala omsorgsnämnden

Arbetslivsnämnden
x

Analys

Stadsdelövergripande
IFO har i allmänhet 250 till 280 beslut om öppenvårdsinsats i verkställighet per månad. Inom området öppenvård dominerar två typer av insatser, kontaktfamilj/person
och olika former av öppenvårdsinsatser via interna eller externa leverantörer. Utöver
öppenvårdsinsatser förekommer beslut om placeringar på hem för vård eller boende
eller i familjehem. I hem för vård eller boende inkluderas även Ungdomsboenden.
För aktuell tidpunkt är det 34 gynnande beslut om öppenvårdsinsats som inte verkställts inom tre månader, varav 7 beslut avser öppenvårdsinsats via Dialogcentrum, 13
beslut om tillsättande av kontaktperson och 14 beslut om kontaktfamilj. Period har en
ökning med 9 gynnande beslut som ej verkställts inom föreskriven tid.
Kontaktperson/familj finns det i allmänhet alltid en viss tillgång till men verkställighet
kan inte alltid uppnås då klientens behov och kontaktpersonen/familjen möjligheter
ska matchas och stämma överens. Minst lika viktigt är också att relation och personkemin dem emellan ska fungera fullgott. Inom stadsgemensam IFO arbetar handläggare med att rekrytera kontaktpersoner/familjer och familjehem. Rekryteringsvägar
kan vara via annonsering i olika media, kontaktpersoner som rekommenderar etc en
bekant, i klientens eget nätverk, via förenings- eller företagsbesök, via sociala media m
m. Stadsdelsförvaltningen Västers kommunikatör medverkar och skapar attraktivt
informations- och annonserings material.
Inom äldreomsorgen finns 12 beslut vilket är en ökning med 8 beslut.
Stadsdelsnämnden Väster
Barn och Familj inom stadsdel Väster hade den 31 december 2015 tio ej verkställda
gynnande beslut, sex beslut gällde kontaktfamilj och fyra gällande kontaktperson. Föregående kvartal rapporterades femton ej verkställda beslut.
Två av de ej verkställda besluten gäller barn/unga där beslutet tidigare har varit verkställt, men där det skett avbrott under beslutsperioden; vilket kan antingen bero på att
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uppdragstagaren avsäger sig fortsatt uppdrag eller att barnet/den unge inte trivs ihop
med kontaktfamiljen/-personen.
Äldreomsorgen har inom Väster har den 31 december fem gynnande beslut som ej
verkställts inom tre månader. Tre utav besluten rör vård och omsorgsboende för par.
Stadsdelsnämnden Norr
Barn och familj hade 31 december tre gynnande beslut som inte är verkställda inom
tre månader. Beslut rör tillsättande av kontaktfamilj och kontaktperson och i alla tre
fallen saknas lämpliga uppdragstagare.
Äldreomsorgen har två ej verkställda beslut och samtliga gäller vård och omsorgsboende.
Stadsdelsnämnden Öster
Den 31 december 2015 hade IFO Barn o familj Öster 21 gynnande beslut som ej
verkställts inom tre månader.
Åtta ärenden gäller ansökan om kontaktperson varav två verkställts under perioden. I
två andra ärenden har matchningsförsök gjorts med flera kontaktpersoner, samtliga
har tackat nej och fortsatt rekrytering pågår. I ytterligare två ärenden finns matchad
kontaktperson men inplanerade möten har flera gånger avbokats från sökandenas sida
vilket gör att insatsen ännu inte kommit igång. I två övriga ärenden är det ena i uppstartsskede medan det andra fortfarande saknar resurs.
Sex ärenden gäller kontaktfamilj varav ett ärende avslutats utan att verkställas då ansökan har återtagits. I två ärenden som gäller syskon, rapporterades förra perioden att
en matchad kontaktfamilj erbjudits men att sökandena tackade nej och där har fortfarande ingen ny familj rekryterats. Ett annat syskonpar har haft kontaktfamilj, men där
har familjen avsagt sig uppdraget och någon ny familj finns ännu inte. I det återstående ärendet finns en matchad familj som ska ge besked inom kort om de tar uppdraget.
Av de sju ärenden som gäller öppenvård i form av samtalsstöd så har samtliga verkställts men p.g.a att Dialogcentrum har haft kö så har det inte kunnat ske inom tre
månader.
Äldreomsorgen inom Öster hade den 31 december 2015 fyra gynnande beslut som ej
verkställts inom tre månader. Tre gäller permanent boende där man fått flera erbjudande men vill vänta på ett särskilt boende. En av dessa sökande har avlidit under
perioden. Ett ärende gäller trygghetslarm men där har ansökan återtagits då behovet
inte kvarstår.
Sociala omsorgsnämnden
Vid december månads utgång fanns det tre ej verkställda beslut om bostad med särskild service. Två personer har tackat nej till plats på kommunens boende men accepterat plats hos extern utförare. Den externa utföraren har tillstånd för personer över
65 år. Beslut i form av korttidsplats verkställs tills de båda personerna fyllt 65 år och
beslut om bostad med särskild service kan verkställas.
Den tredje personen har tackat nej till erbjudande om placering på extern plats ett
flertal gånger i avvaktan på ledig plats i kommunens regi. Personen har nu tackat ja till
en plats i kommunens regi, där renovering är påbörjad.
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Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § LSS t.o.m. 31 december 2015
Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 31 december 2015
Nämnd

Inga ej
verkställda
beslut

Ej verkställda
beslut

Typ av insats

Antal dagar
sedan beMan/
slut
kvinna

Sociala omsorgsnämnden

B 884

x

Kontaktperson

944

M

x

Kontaktperson

220

K

x

Kontaktperson

883

M

x

Kontaktperson

487

M

x

Kontaktperson

306

M

x

Kontaktperson

122

M

x

Kontaktperson

112

K

x

Kontaktperson

1794

M

x

Kontaktperson

155

M

x

Kontaktperson

227

M

x

Kontaktperson

133

M

x

Kontaktperson

196

M

x

Ledsagarservice

263

M

x

Korttidsvistelse

323

M

x

Korttidsvistelse

517

M

x

Korttidsvistelse

333

M

x

Daglig verksamhet

119

K

x

Daglig verksamhet

772

M

x

Daglig verksamhet

119

M

x

Daglig verksamhet

210

M
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 31 december 2015
Inga ej
verkställda
beslut

Nämnd

Sociala omsorgsnämnden

Ej verkställda
beslut

Typ av insats

Antal dagar
sedan beMan/
slut
kvinna

x

Daglig verksamhet

206

M

x

Bostad med särskild service för vuxna

591

M

x

Bostad med särskild service för vuxna

396

K

x

Bostad med särskild service för vuxna

447

M

x

Bostad med särskild service för vuxna

442

K

x

Bostad med särskild service för vuxna

416

M

x

Bostad med särskild service för vuxna

441

M

x

Bostad med särskild service för vuxna

127

M

x

Bostad med särskild service för vuxna

392

K

x

Bostad med särskild service för vuxna

295

M

x

Bostad med särskild service för vuxna

260

M

x

Bostad med särskild service för vuxna

252

K

Analys
Sociala omsorgsnämnden
Kontaktperson enligt LSS
Vid december månads utgång rapporterades 12 beslut som ej verkställda. Av dessa
rapporterades fyra beslut för första gången, alla besluten har fått avbrott i verkställigheten under tredje kvartalet 2015. Det har ännu inte varit möjligt att hitta lämpliga
kontaktpersoner för uppdragen. En person har tackat nej till erbjudande.
För övriga gäller att insatsen inte har kunnat verkställas då lämplig kontaktperson
saknas.
Flera av besluten är svåra att verkställa beroende på funktionsnedsättningar som kräver särskild kompetens hos kontaktpersonen. Brukare som beviljats insatsen kan
också ha speciella önskemål om kontaktperson, t.ex. kön, ålder, intressen m.m. som
kan vara svåra att matcha. Ofta krävs flera personliga möten innan man hittar en kontaktperson som passar. Besluten rapporteras som ej verkställda under detta arbete
oavsett hur många försök till ”matchning” som gjorts. Det händer också att tilltänkta
kontaktpersoner tackar nej då uppdragen har ställt krav på särskild kompetens eller på
annat sätt ansetts alltför krävande.
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Ledsagarservice enligt LSS
Ett beslut har rapporterats. Beslutet har fått avbrott i verkställigheten under andra
kvartalet 2015. Insatsen är delvis verkställd.

A
H

Korttidsvistelse enligt LSS
Tre beslut rapporterades som ej verkställda. Skäl till att besluten ännu ej verkställts är
resursbrist, t.ex. saknar ledig bostad. En person har tackat nej till erbjudande, har nu
ångrat sig och korttidsvistelse är planerad att påbörjas 2016-01-13.
Daglig verksamhet enligt LSS
Vid december månads utgång rapporterades fem beslut som ej verkställda. Två av
besluten rapporterades för första gången.
För en deltagare har flera samtal och möten genomförts och studiebesök har erbjudits, inget har dock matchat deltagarens önskemål.
För en deltagare har arbetsmarknadshandläggaren fortsatt leta vaktmästeriarbeten.
Inget arbete som kan matcha de behov och de hinder som uppgetts har hittats än.
För en deltagare har studiebesök och regelbundna träffar genomförts, ingen arbetsplats som matchar deltagarens behov har hittats än.
För två av deltagarna kommer behovet av insats eventuellt inte att kvarstå, då en uppger att hen ska börja på Komvux och en vill fortsätta att gå på folkhögskola.
Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS
11 beslut har rapporterats som ej verkställda beslut om bostad med särskild service
för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt LSS. Ett av besluten
rapporterades för första gången.
Flertalet beslut har inte kunnat verkställas då det saknas bostäder i Borås.
Två personer har erbjudits boende, svar inväntas. Tre personer har tackat nej till erbjudande, varav en person erbjudits fem olika LSS-boenden. En person har under
några månader provat att bo på ett boende, det passade inte hen som valt att flytta
från sin bostad. Personen har nu fått ett nytt erbjudande om bostad.
Övriga beslut har inte kunnat verkställas då de lägenheter som blivit lediga inte har
motsvarat brukarnas önskemål om specifik stadsdel eller brukarnas behov utifrån
funktionsnedsättning och/eller ålder.

PO
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OSTADRESS

501 80 Borås

Nr 82
Internhyra - förslag till Kommunfullmäktige
ett nytt system
2016-03-01

Dnr. 2015/KS0796 206

Internhyra - förslag till ett nytt system
Kommunstyrelsen lägger nu fram ett förslag till nya principer för hur Lokalförsörjningsnämnden tar betalt av verksamhetsnämnderna för de lokaler som dessa använder, vanligen kallat internhyran. Bakgrund och förslag till de nya principerna framgår
av en bilaga till denna skrivelse. De nya principerna skall gälla fr.o.m. 2017.
Lokalförsörjningsnämnden har den 15 december 2015 yttrat sig över förslaget. Yttrandet biläggs. Nämnden tillstyrker förslaget men redovisar vissa synpunkter, bl.a. att
det återstår ett stort arbete på grund av att rutiner m.m. förändras.
Avsikten är att fullmäktige nu fattar beslut om principerna för ett nytt internhyressystem utifrån vad som framgår av bilagan. Dessa principer behöver kompletteras med
fullständigt regelverk som utifrån principerna lägger fast detaljerade regler. Kommunstyrelsen föreslår att styrelsen får ett bemyndigande att göra detta. Av dessa regler ska
bl.a. framgå hur tilläggsarbeten i befintliga lokaler skall påverka hyran.
Förslaget innehåller att alla lokaler indelas i grupper utifrån den verksamhet som bedrivs i lokalerna, t.ex. lokaler för förskola. Dessutom skall lokalerna i varje grupp indelas i minst två hyresnivåer utifrån sin ändamålsenlighet. Kommunstyrelsen föreslår att
styrelsen får bemyndigande att besluta om gruppindelningen och nivåtillhörighet inför
starten av det nya systemet 2017. Därefter skall motsvarande beslut fattas av Lokalförsörjningsnämnden.
Näraliggande beslutet om lokalers grupptillhörighet är att ta beslut om att vissa lokaler
inte skall omfattas av de nya principerna utan i stället få en hyra som grundas på just
den lokalens självkostnad på samma sätt som gäller nu. Förslaget är att Kommunstyrelsen fattar dessa beslut.
Den så kallade ”Lokalbanken” får delvis en ny inriktning, vilket framgår av bilagan.
Även här behövs ett särskilt regelverk. Kommunstyreslen föreslår att Lokalförsörjningsnämnden får fastställa detta utifrån de principer som anges i bilagan. De löpande
besluten om vilka lokaler som skall ingå i lokalbanken blir en uppgift för Lokalförsörjningsnämnden.
Lokalförsörjningsnämnden har sedan några år ett dokument där ansvarsfördelningen
mellan lokalhållaren och verksamheterna anges i detalj. Nämnden får uppdrag att
revidera detta dokument utifrån de nya principiella reglerna men också med hänsyn
till utvärdering av den nuvarande ansvarsfördelningen.

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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Den grupp tjänstemän som arbetat med principerna för förslaget fortsätter sitt arbete.
Nu med inriktningen att skapa underlag för de ytterligare beslut som beskrivs ovan.
Dessutom ingår att ta fram underlag för den konkreta hyressättningen för 2017. Beslutsmässigt blir detta en fråga för kommande budgetarbete.
Det förslag som Kommunstyrelsen nu lägger fram innebär en omfattande förändring
i förhållande till de regler som gäller nu. Tankarna är dock inte helt nya. Kommunfullmäktige beslutade den 21 augusti 2003 att en klassindelning skulle införas för skollokalerna fr.o.m. 2005. Detta beslut verkställdes dock aldrig i praktiken.
Det nu framlagda förslaget innebär en förändring av själva hyressättningen för lokalerna som grundar sig på de kostnader som redovisas som lokalkostander. Det är viktigt att framhålla att i arbetet med detta förslag har inte principer för själva kostnadsberäkningarna behandlats. Kostnaderna påverkas t.ex. av principer för avskrivningar
och ränteberäkning. Det pågår ett arbete om förändring av dessa principer inom
Stadskansliet, vilket med stor sannolikhet kommer att påverka hyresnivåerna. En annan viktig del, som även den legat utanför arbetet med detta förslag, är själva lokalplaneringsprocessen inklusive investeringsbudgeten.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Fr.o.m. 2017 grundas internhyressytemet på de principer som redogörs för i Kommunstyreslens framställning.
Kommunstyrelsen får bemyndigande att besluta om det kompletta regelverket, att avgöra vilka
lokaler som även fortsättningsvis skall få hyran grundad på lokalens självkostnad, samt att
inför starten av det nya systemet besluta om fördelningen av lokalerna på grupper inklusive
nivåtillhörighet inom respektive grupp
Lokalförsörjningsnämnden får bemyndigande att fatta kompletterande beslut om en lokals
grupptillhörighet, klarlägga ansvarsfördelningen mellan nämnden och verksamhetsnämnderna
för lokalkostnader samt besluta om regler och tillämpning av lokalbanken.
Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om tillämpningsföreskrifter i övrigt.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Internhyra – förslag till ett nytt system
1. Sammanfattning
Detta är ett förslag till nya principer för den internhyra som brukarnämnden betalar till
Lokalförsörjningsnämnden. Avsikten är att dessa principer ska fastställas i två steg. Det
första steget är att Kommunfullmäktige tar ställning till de grundprinciper som redovisas i
detta förslag. Därutöver föreslås att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen ett bemyndigande att fastställa det kompletta regelverket utifrån de antagna principerna. Detta bör göras i nära samarbete med Lokalförsörjningsnämnden.
Bakgrunden är att nuvarande system med självkostnad för varje lokal fått mycket kritik bl.a.
på grund av att de faktiska kostnaderna i vissa delar ”drabbat” brukarna med två års förskjutning.
För att få mer långsiktiga, förutsebara förhållanden för brukarnämnderna är inriktningen att
grunda hyran på den nytta som brukaren har av respektive lokal, en s.k. funktionshyra.
Detta får göras med hjälp av schablonhyror för olika verksamheter efter en indelning i standardklasser. Dessa schablonhyror blir lika för eget ägda och inhyrda lokaler. Brukarna ska
inte se någon skillnad i ansvarsfördelningen gentemot lokalförvaltaren beroende på om lokalen är inhyrd eller ägd av kommunen.
En följd blir möjlighet till en bättre uppföljning av effektiviteten hos Lokalförsörjningsnämnden genom att nämnden tar fullständigt ansvar för kostnadssidan. Idag överförs i princip alla kostnader till brukaren inom ramen för självkostnadsprincipen.
Efter att regelverket lagts fast kommer beslut om indelning av fastigheterna i grupper och
fastställande av schablonhyror för dessa. Beslut bör tas i maj 2016 för att vara en grund för
budgetarbetet inför 2017. Arbetet med grundfakta för denna del pågår nu med avsikt att göra
anpassningar till de övergripande principer som fastställs av Kommunfullmäktige.

2. Internhyra – en del i lokalstyrningen
Huvudsyftet med internhyra är att finansiera en fastighetsförvaltares kostnader. Men
systemet med internhyra måste ses i ett vidare perspektiv. Det skulle kunna vara begränsat
till att fördela kostnader till användarna men det finns fler aspekter. Det får inte motverka ett
effektivt lokalutnyttjande sett både ur aspekten att minimera kapitalbindning och använda
verksamheternas resurser till att få så bra resultat som möjligt. Internhyran blir då ett led i
styrning av verksamheten tillsammans med andra led som t.ex. ansvarsfördelningen i
lokalresursplaneringen och framförallt beslut om investeringar
I en diskussion om system för internhyra måste denna totalbild finnas med på ett aktivt sätt.
Denna totalbild beaktas men förslaget handlar i princip endast om själva internhyran
grundat på de rutiner och den ansvarsfördelning som gäller nu. I vissa delar blir det dock
naturligt att föra fram förslag som kan röra både ansvarsfördelning och beslutsnivåer. Ett
sådant exempel är förslaget om förändring av den s.k. lokalbanken.
Varje kommun bestämmer själv om den ska ha ett internhyressystem och i så fall utformningen av detta. Tre huvudprinciper kan urskiljas: självkostnadshyra, funktionshyra eller
marknadshyra. Det finns olika modeller för hur självkostnadshyran kan utformas. Den kan
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avse varje lokal eller kombineras med schablonhyror som totalt sett uppgår till självkostnaden.
Borås tillämpar i princip nu självkostnad för varje lokal.

3. Mål - allmänt
Ett internhyressystems mål kan vara att ge fastighetsförvaltaren resurser till fastighetsdriften
samtidigt som brukaren av lokalerna får incitament till ett effektivt lokalanvändande med
syfte att lokalkostnaderna inte ska utgöra ett hinder för att maximera verksamhetens
resurser. Eftersom kostnader för en lokal oftast är fasta på lång sikt kan dessa begränsa
utrymmet för resurser i själva verksamheten.
Brukaren ska kunna få en tydlig bild av kostnaderna för lokalerna sett på både lång och kort
sikt. Systemet ska därutöver kunna tjäna som underlag att bedöma om fastighetsförvaltaren
sköter sin verksamhet på ett tillfredsställande sätt.

4. Nuvarande rutin – behov av förändring
Varför förändring i Borås?
Under de senaste åren har de kommit många negativa synpunkter från företrädare för verksamheterna på hur vårt internhyressystem fungerar. Det har handlat om allt från övergripande principer till det faktiska handhavandet. Mycket tid har lagts ner på diskussioner om
vad som gäller, vilka regler som finns etc.
Från flera håll har det framförts att det varit svårt att klarlägga vad som gäller och framförallt
varför det gäller. En iakttagelse har varit att Lokalförsörjningsförvaltningens nuvarande hantering är omfattande och omöjlig att helt tränga in i för övriga förvaltningar. Sett ur detta
praktiska perspektiv är det befogat att se över reglerna.
Men en regelöversyn bör givetvis hållas på det mer principiella planet och inte handla om enskilda felaktigheter i handhavandet. Dock kanske det bör vara med i bilden att systemet som
sådant kan vara en orsak till enskilda felaktigheter på grund av att det helt enkelt är för komplicerat i sina detaljer.
Delar som inte fungerat bra i Borås
Vårt nuvarande systems grundtanke är att fördela självkostnaden till varje enskilt objekt.
Detta gäller för kapitalkostnad och driftkostnader som energi och fastighetsskötsel etc. Men
det finns också vissa delar som fördelas schablonmässigt till objekten som underhåll, övergripande administration etc. I systemet ingår också att brukaren betalar vad som kan kallas
en budgethyra.
En avstämning görs efter årets slut där lokalförvaltarens verkliga kostnader jämförs med
denna budgethyra. De differenser som då konstateras blir en komponent i den budgethyra
som gäller för det kommande året. Således en förskjutning på två år. Denna förskjutning kan
för brukaren innebära antingen hyresbetalning i efterhand eller sänkt hyra. Tanken har varit
att underlätta planeringen för brukaren genom att ha en fast hyra under året oavsett de faktiska kostnaderna. Men i praktiken har planeringen försvårats av avräkningssystemet.
Ett år kan en brukare ha fått tillbaka för hög hyra för att nästa år få betala för att hyran varit
för låg. Detta kan ge upphov till ganska stora differenser i den totala hyreskostnaden som
medfört problem i budgetarbetet genom att den generella uppräkningen av anslagsnivån inte
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Den mest iögonfallande olägenhet med att använda varje objekts självkostnad är att nyttan av
lokalen för brukaren inte behöver samvariera med kostnaden. Ett belysande exempel kan
vara Sociala omsorgsförvaltningens flytt till nya lokaler i kvarteret Vulcanus. Kostnaden ökar
med cirka 3 mnkr utan att det blir någon påtaglig förbättring av själva lokalerna. Ett annat
typfall kan vara om byggnadstekniska brister måste åtgärdas med ökad lokalkostnad för
brukaren som följd utan att verksamheten kan se att den fått någon ökad nytta.
Dessutom finns olägenheten med att inhyrda lokaler kostar brukaren det som just i detta fall
var möjligt att förhandla fram. Detta kan även ge skillnader mellan inhyrningar och egna
lokaler som inte har någon motsvarighet i värdet för brukaren.
Självkostnadssystemet ger en annan olägenhet som inte har med själva hyressystemet att
göra. Det handlar om att Lokalförsörjningsnämndens ansvar blir osynligt i den ekonomiska
redovisningen. Alla kostnader förs på ett eller annat sätt över till brukaren med följd av att
det inte påverkar resultatet hos Lokalförsörjningsnämnden. I praktiken innebär detta att det
inte blir någon reell ansvarsprövning för nämnden utifrån samma grundprinciper som gäller
för övriga nämnder.

5. Mål med ny rutin
Mot bakgrund av ovanstående behöver vi en ny rutin. Denna ska bygga på förståelse,
enkelhet och förutsägbarhet. Detta ska medföra att verksamheterna får rätt förutsättningar i
sitt budgetarbete.
Huvudmålet är att skapa en rutin där brukarens nytta av att använda lokalen står i
proportion till den hyra som betalas, det vill säga funktionshyra. Detta ska kombineras med
att summan av hyrorna för alla lokaler i princip ska motsvara de totala kostnaderna hos
lokalförvaltaren. I denna del finns då självkostnadsprincipen kvar.
För såväl ett internhyressystem som för andra delar i lokalförvaltningen finns målet att nå
ökad effektivitet. Detta får gälla långsiktigt. Ett nytt internhyressystem leder inte initialt till
minskade lokalkostnader totalt sett utan begränsas till att fördelningen av kostnaderna sker
mer objektivt utifrån en koppling till nyttan av lokalerna.

6. Huvuddragen för ny rutin
Lokalförvaltaren
Här används i fortsättningen begreppet ”lokalförvaltaren” som ett samlingsnamn för
Lokalförsörjningsnämnden och Lokalförsörjningsförvaltningen utan att närmare gå in på
uppdelningen av formella beslut av nämnden och praktiskt genomförande av förvaltningen.
Utgångspunkten är att denna fördelning är en fråga för nämnden.
Lokalförvaltaren får ett väldefinierat och fullständigt ansvar för det ekonomiska resultatet av
fastighetsförvaltningen. Detta resultat genereras helt normalt av en intäktssida och en
kostnadssida.
Intäktssidan fastställs i huvudsak genom ett beslut om en nivå för internhyrorna. Till detta
kommer i vissa fall intäkter från externa uthyrningar. Principerna för själva internhyrorna
liksom tillhörande beslutsordning avhandlas senare i detta förslag.
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Kommunfullmäktige anger i praktiken ett krav på en högsta kostnadsnivå genom det
resultatkrav som ställs på lokalförvaltaren i årsbudgeten. Lokalförvaltaren ska sköta sin
verksamhet på ett sådant sätt att resultatkravet uppfylls. Resultatkravet anpassas till de
förutsättningar som gäller för respektive år. Kravet kan formuleras som att ett positivt
resultat ska uppnås men möjlighet finns att även godta ett negativt budgeterat resultat. I så
fall ska i normalfallet ett kommunbidrag fastställas för lokalförvaltaren. Men sett över tid ska
principen vara att internhyrornas nivå totalt sett för alla lokaler motsvarar kostnaderna.
Man kan tycka att ett enkelt sätt borde vara att lokalförvaltningens uppgift skulle vara att
varje år visa ett nollresultat. Men med stor sannolikhet finns det oförutsebara variationer i
kostnaderna som gör det svårt att varje år utgå från ett nollresultat. Men sett över tid ska
principen vara att kostnaderna täcks av intäkterna. Således en självkostnadstäckning på
totalnivån.
Det ligger alltså i sakens natur att ett års verkliga redovisade resultat kommer att avvika från
det budgeterade. Det blir då ett moment i årsredovisningen att ta ställning till om resultatet
ska föras vidare som ackumulerat resultat med i förekommande fall tillhörande krav på att
under kommande år redovisa positiva resultat för att återställa ett nolläge.
Lokalförvaltaren får ett fullständigt ansvar för sin kostnadssida. Dessa kostnader ska
finansieras av intäkter från lokalanvändarna. Intäkterna är i princip beslutade av
Kommunfullmäktige.
Kopplat till ansvaret för kostnaderna finns en befogenhet att ta beslut om skötseln av
fastigheterna. Här ingår att ta beslut om underhåll, drift och ändringsarbeten som kan räknas
till vården av fastigheten. Här ingår då inte ändringsarbeten till följd av
verksamhetsförändringar och liknande. Mer om dessa nedan.
Den nya rutinen innebär att tidsschemat för budgetarbetet hos lokalförvaltaren förändras.
Detta beskrivs efter avsnittet om principerna för hyrorna.
Grundprinciper för hyror
Huvudprincipen är att ur verksamhetssynpunkt likvärdiga lokaler ska ha samma grundhyra
per kvadratmeter. Detta för att ge likvärdiga förutsättningar för att bedriva verksamhet.
Lokalerna i en ”normalbra” skola ska kosta lika mycket oavsett om vilka förhållanden som
påverkat byggkostnaderna. Inhyrd eller egen ägd fastighet är inte intressant ur verksamhetens
synpunkt utan det är endast lokalernas ändamålsenlighet som ska påverka. Utifrån denna
utgångspunkt men med ambitionen att hitta ett enkelt och lättförståeligt system grundas
hyran på vilken verksamhet som bedrivs och ett fåtal standardklasser. Följande moment ingår
i hyresberäkningen:
1. Lokalerna indelas i grupper utifrån den verksamhet som huvudsakligen finns i lokalerna.
Lokalgrupperna är skola, förskola, kultur, äldreomsorg, fritid etc. Kommunstyrelsen får
bemyndigande att besluta om gruppindelningen. Ett undantag från att det är verksamheten som är grund för indelningen är att alla kontorslokaler bildar en grupp oavsett verksamhet. I gruppen ”skola” ingår även förskoleklass och fritidshem.
2. Hyran grundas på disponerad yta i kvadratmeter. För varje lokalgrupp fastställs den totala
kostnaden och den totala ytan. Hyran ska sedan i utgångsläget bestämmas så att den
genomsnittliga kvadratmeterhyran för hela lokalgruppen motsvarar gruppens
totalkostnad.
3. Inom varje grupp (t.ex. förskolor) ska hyran differentieras i minst två nivåer. Den högsta
nivån ska vara kostnaden för en nybyggd lokal. I denna nivå ska utöver helt nybyggda
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objekt även ingå de som ur verksamhetssynpunkt motsvarar en ny lokal. Utgångspunkten
är att övriga lokaler tillhör en lägre hyresnivå. Det finns även möjlighet att använda en
ytterligare lägre nivå för lokaler som klart avviker från vad som är normalstandard. I
samband med att detta nya system införs måste beslut tas om nivåtillhörighet för varje
lokal. Kommunstyreslen får bemyndigande att fatta detta beslut.
Lokalförsörjningsnämnden får bemyndigande att fatta kommande beslut om ändring av
nivåtillhörighet för enskilda lokaler.
Denna nivåindelning kan av naturliga skäl behöva ses över efter en tid. Synen på vad som
ska anses vara likvärdigt med en ny lokal kan givetvis komma att förändras. Detta blir en
del av Kommunstyrelsens uppföljning av systemet.

5

4. Hyran för den högsta nivån fastställs till hyran för en nybyggd lokal med ledning av senast
kända objekt inom respektive lokalgrupp. Hyran för den lägre nivån sätts sedan så att den
totala hyran för hela gruppen motsvarar den totala kostnaden för gruppen.
5. I vissa fall är det inte lämpligt att använda den rutin som beskrivits i punkterna 1 – 4.
T.ex. kan en lokal vara så specifikt anpassad till särskild användning att den lämpligen inte
kan tillhöra någon grupp. Kommunstyrelsen kan i sådana fall ta principbeslut att hyran
för vissa lokaler ska grundas på lokalens självkostnad. Kulturhuset skulle kunna vara ett
exempel.
6. Punkterna 1 – 4 är grunden för fastställandet av hyrorna för 2017, som är det första året
för den nya rutinen. Hyrorna bör vara klara i maj 2016. Därefter ska hyrorna per
kvadratmeter i princip schablonuppräknas för varje år med det uppräkningstal för ”övriga
kostnader” som ligger till grund för budgetramarna för respektive år. Om rutinen hade
använts nu skull detta ha inneburit en uppräkning med 1,3 %. Utgångspunkten är att använda denna uppräkningsmetod för hyrorna 2018 – 2020. En utvärdering av denna nya
rutin i sin helhet bör vara gjord i början av 2020 varefter ett ställningstagande kan göras
om hyressättningen fortsättningsvis.
7. Med punkterna 1 – 6 kan en hyra fastställas för de lokaler som finns vid ingången av
2017. Om verksamheterna därefter begär ändringsarbeten ska hyran justeras för det
aktuella objektet utifrån de utgifter detta medför. Om ändringsarbeten föranleds av fel
och brister i själva byggnaden ska utgifterna inte medföra att hyran förändras för
brukaren. Kommunstyrelsen får uppdrag att formulera exakta regler om detta.
Övrigt som grund för att fastställa hyrorna
I många fall bedrivs flera verksamheter i en byggnad. Ett exempel kan vara när en förskola
är inrymd i en grundskolebyggnad. I dessa fall räknas en genomsnittskostnad per
kvadratmeter som grund för beräkningarna. Kostnaden proportioneras sedan till respektive
verksamhet utifrån en överenskommelse mellan berörda verksamheter. Förskolans andel av
kostnaden ingår sedan i totalberäkningen för förskolorna tillsammans med övriga förskolor.
Kontorslokaler som ingår som en integrerad del i en verksamhetslokal (t.ex. en
skolexpedition) räknas till respektive verksamhet och ingår inte i gruppen kontorslokaler.
När skola och idrott delar användningen av en idrottshall bibehålls nuvarande likadelning
av kostnaderna. Dock bör det utredas vidare om detta är rätt fördelningsgrund.
Det nu framlagda förslaget grundas i princip på att Lokalförsörjningsnämnden har ett
totalansvar för kostnadssidan för alla lokaler. Detta till skillnad från nuläget där verksamhetsnämnderna direktfinansierat vissa arbeten i lokalerna. Men för att det nya ansvaret ska
kunna utföras smidigt i framtiden behövs det en uppdatering av vad som i detalj ingår i
Lokalförsörjningsnämndens ansvar. Detta skulle kunna röra att definiera gränssnittet för
inventarieanskaffningar. Lokalförsörjningsnämnden får ett uppdrag att klarlägga detta.
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Lokalbank
Internhyressystemet bör vara utformat så att delverksamheterna får incitament att inte
använda mer lokalyta än vad som är nödvändigt för att upprätthålla en önskvärd nivå på
verksamheten. Detta underlättas av en möjlighet att på ett enkelt sätt för delverksamheterna
att ställa av lokaler.
Vi har nu ett system med ”Lokalbank” som tar hand om avskiljbara byggnadsdelar. Här
finns dock åtskilliga begränsningar, t.ex. utifrån tidigare gjorda åtaganden. För att öka
intresset att verkligen arbeta med att minimera lokalkostnaderna införs nu nya regler. I
princip överförs en viktig del av ansvaret att arbeta med lokalvolymen till lokalförvaltaren.
Denne bör ha större möjlighet att se alternativa användningar än vad en delverksamhet har.
Samma regler ska gälla för ägda som inhyrda lokaler. En nämnd kan med en uppsägningstid
på tre månader anmäla till Lokalförsörjningsnämnden att nämnden vill avstå en viss lokal.
Det ekonomiska ansvaret övergår då till lokalförvaltaren. Avsikten är att lokalförvaltaren
omedelbart startar ett arbete för att använda lokalen på annat sätt, sälja den eller avsluta en
inhyrning. Rätten att lämna tillbaka en lokal gäller givetvis endast om det för nämnden blir
en nettominskning av ytan. Det handlar inte om en rätt att byta till en annan lokal. Detta
kan givetvis också vara möjligt men får då i vanlig ordning prövas av lokalförvaltaren.
Möjligheten att lämna tillbaka lokaler måste dock ha en viss långsiktighet. En minsta tid på
innevarande och det följande kalenderåret gäller. Den återlämnade lokalen ska vara tom vid
uppsägningstidens utgång. I princip ska enstaka rum kunna återlämnas.
Lokalförsörjningsnämnden får uppdrag att utforma detaljreglerna.
Det blir en uppgift för lokalförvaltaren att hitta lämpliga rutiner för hanteringen, bl.a. att
hitta nya användare till de återlämnade lokalerna. En lokalbank på intranätet skulle kunna
vara en möjlighet.
Som ett möjligt praktiskt exempel på användandet av delar av en byggnad skulle kunna vara
att en skola lämnar något rum som övergår till att bli en grupplokal till hemtjänsten.
Ett alternativ till att lämna en lokal till lokalbanken är att förvaltningen upplåter den till
något annan användning. Intäkten tillfaller då förvaltningen. Detta kan avse både interna
eller externa upplåtelser. Vid externa upplåtelser ska Lokalförsörjningsförvaltningen biträda
med att utforma avtal etc.
Konsekvenser för Lokalförsörjningsnämndens rutiner
Det nya hyressystemet ska tillämpas från och med 2017. Det innebär att
Lokalförsörjningsnämnden måste redovisa ett förslag om hyresnivåerna i maj 2016. Detta är
dock en engångsuppgift.
Under perioden 2018 – 2020 ska hyrorna schablonuppräknas. Detta innebär att Lokalförsörj
ningsnämnden inte behöver slutföra någon beräkning av hyror under maj månad. Beslutet
om schablonuppräkningen av hyrorna blir en uppgift för Kommunstyrelsen i samband med
budgetramarna. Lokalförsörjningsnämnden lämnar ett budgetförslag i augusti i likhet med
övriga nämnder. Detta förslag bygger då på Kommunstyrelsens beslut om
schablonuppräkning av hyresintäkterna.
För att det nya hyressystemet ska fungera måste Lokalförsörjningsförvaltningen skapa
nödvändiga administrativa rutiner inklusive ett tillfredsställande IT-stöd.
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Utöver att som nu ha koll på respektive fastighets kostnader måste även de nya gruppernas
kostnader och intäkter kunna följas och analyseras. Uppföljningsrapporterna måste få en ny
utformning. Förvaltningen ska i samråd med Stadskansliet utveckla detta.
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Övrigt
Mer än hälften av kostnaderna för de eget ägda lokalerna består av kapitalkostnader. Nu
pågår en översyn av principerna för beräkning av dessa. Avsikten är att dessa nya principer
ska tillämpas 2017. Det nya internhyressystemet kommer då att utgå från de nya principerna.
Beslut
Förslaget innebär att Kommunfullmäktige beslutar om grundläggande principer för ett
internhyressystem. Kommunstyrelsen får uppdrag att komplettera principbeslutet så att ett
fullständigt regelverk skapas. Lokalförsörjningsnämnden får uppdrag att administrera
systemet och att utarbeta vissa förtydliganden i ansvarsfördelningen. De konkreta
hyresnivåerna för 2017 fastställs av Kommunstyrelsen i samband med beslut om ramar för
budgeten för 2017. Denna stegvisa beslutsprocess i kombination med arbetet med nya
kapitalkostnadsberäkningar gör att det nu inte gått att redovisa konkreta ekonomiska
förändringar.
Kommunstyrelsens beslut om det kompletta regelverket måste grundas på samråd med
Lokalförsörjningsnämnden och på att Lokalförsörjningsförvaltningen biträder med
faktaunderlag om kostnader, ytor etc. I arbetet med det kompletta regelverket blir det
nödvändigt att klarlägga vem som har befogenheter att fatta beslut respektive skyldighet att
redovisa faktaunderlag i fortsättningen för dessa beslut. Detta kommer att medföra nya
arbetsuppgifter för Lokalförsörjningsförvaltningen samtidigt som det nya systemet bör
medföra förenklingar i beräkningar och kontakter jämfört med nuvarande rutiner.
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Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Oliwer Åstrand
Kommunfullmäktige

Nr 83
Anslagsframställan för
av
Anslagsframställan
för omom- och
och tillbyggnad
tillbyggad av
Bäckängsgymnasiet, Schélegatan
Schélegatan7,7,KATTUGGLAN.
Bäckängsgymnasiet,
KATTUGGLAN
1. 291
2016-03-01
Dnr. 2015/KS0646
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 23 februari 2016 att Kommunstyrelsen godkänner anslagsframställan för om- och tillbyggnad av Bäckängsgymnasiet, Schélegatan
7, KATTUGGLAN 1. Investeringsutgiften för ombyggnationen beräknas till
33 651 000 kronor enligt det anbud som kommit, vilket är 3 661 000 kr mer än vad
som är budgeterat för projektet i investeringsbudgeten.
Hyran för objektet är idag 13 065 984 kronor och efter ombyggnationen beräknas den
till 15 140 484 kronor. Tillkommande hyra efter ombyggnationen beräknas alltså till
2 074 500 kr.
Efter dialog mellan Lokalförsörjning- och Utbildningsförvaltningen avvaktar verksamheten med beslut om att lämna de paviljonger som beskrivs i anslagsframställan.
Bäckängsgymnasiet är idag trångbott och elevunderlaget för höstterminen blir avgörande för om paviljongerna kan lämnas eller ej.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Anvisa Lokalförsörjningsnämnden 33 651 000 kr för om- och tillbyggnad av Bäckängsgymnasiet,
Schélegatan 7, KATTUGGLAN.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomischef

OSTADRESS

BESÖKSADRESS
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2016-03-21

Dnr 2016/KS0081

Nr 84
Kommunfullmäktige
Arvodering av uppdraget som ordförande i styrelsen
för
StiftelsenavSvenska
Blå som
Stjärnans
Djursjukhus
i
Arvodering
uppdraget
ordförande
i
Borås
styrelsen för Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans
2016-03-09
Dnr. 2016/KS0081 024
Djursjukhus i Borås
Fråga har uppkommit om arvodering av ordförandeuppdraget i rubricerad styrelse.
Enligt stiftelsens stadgar (senast ändrade av Kommunfullmäktige den 20 september
2012) utser Kommunstyrelsen två ledamöter i styrelsen varav en ordförande. Vidare
ska Kommunstyrelsen utse två ersättare i styrelsen.
Frågan har behandlats av Kommunfullmäktiges Arvodesdelegation som har föreslagit att
uppdraget skall arvoderas på liknande sätt som övriga ordförandeuppdrag som finns upptagna i ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda” samt att årsarvode skall utbetalas av Kommunstyrelsen med 0,4 GN (21.469 kr).

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
För uppdraget som ordförande i styrelsen för Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i
Borås skall ett årsarvode utbetalas uppgående till 0,4 GN.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunalråd
Göran Björklund
Kommunsekreterare
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag
2016-02-04

§3
Eventuellt arvodering av uppdraget som ordförande i styrelsen för
Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus
Fråga har uppkommit om eventuell arvodering av ordföranden i rubricerad styrelse.
Enligt stiftelsens stadgar (senast ändrade av Kommunfullmäktige den 20 september
2012) utser Kommunstyrelsen två ledamöter i styrelsen varav en ordförande. Vidare
ska Kommunstyrelsen utse två ersättare i styrelsen.
Delegationen beslutar
Ärendet återremitteras till Stadskansliet för att utröna hur stiftelsens stadgar/stiftelseurkund
reglerar Borås Stads representation.
Vid protokollet
Göran Björklund
Justeras
Per-Olof Höög (S)

Björn Bergqvist (M)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2 mars 2016
Rätt utdraget betygar:
Maimu Seppel
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§8
Eventuell arvodering av uppdraget som ordförande i styrelsen för
Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås
Ärendet återremitterades vid Arvodesberedingens sammanträde den 4 februari 2016.
Delegationen anser det motiverat att även detta ordförandeuppdrag skall arvoderas
på liknande sätt som övriga ordförandeuppdrag som finns upptagana i
”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda”. Uppdraget skall
införas i bilaga C till bestämmelserna. Ersättningen skall betalas ut av
Kommunstyrelsen.
Delegationen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta
För uppdraget som ordförande i styrelsen för Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås,
som utses av Kommunstyrelsen, skall ett årsarvode utbetalas uppgående till 0,4 GN.
Vid protokollet
Göran Björklund
Justeras
Per-Olof Höög (S)

Björn Bergqvist (M)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 9 mars 2016
Rätt utdraget betygar:
Maimu Seppel
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2016-04-04

Dnr 2009/KS0588

vd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson
Kommunfullmäktige

Nr 85
Svar på motion av Leila Pekkala (S); Den bästa energin
Motion: Svar på motion av Leila Pekkala (S);
är den som inte används
Den bästa
energin är den som inte används
2016-03-15
Dnr. 2009/KS0588 107
Leila Pekkala (S) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2009-09-16 inlämnat
rubricerad motion.
I motionen föreslås att Borås Stads bostadsbolag ska undersöka om det finns lämpliga
hyreshus att bygga om enligt så kallad passivhusteknik för att därmed spara energi.
Uppvärmningen av bostäder har en betydande miljöpåverkan, och att minska energianvändningen är det bästa alternativet för miljön enligt motionären. Motionären
nämner ett projekt i Alingsås som exempel på energibesparing, där hyresbostäder
byggts om med passivhusteknik.
Motionen har varit remitterad till stadens bostadsbolag. Svar har inkommit från AB
Bostäder i Borås, Viskaforshem AB och Fristadbostäder AB.
AB Bostäder delar motionärens uppfattning att den bästa energin är den som inte
används, men avstyrker motionärens förslag att bygga om befintliga byggnader till
passivhus. Bolaget arbetar redan aktivt med en strategisk handlingsplan för att minska
energianvändningen. Genom att följa denna plan menar bolaget att deras mål för
energibesparing nås snabbare och till en lägre kostnad än om byggnaderna byggs om
till passivhus. Bolaget menar också att passivhus/lågenergihus kan vara en lämplig
teknik att använda sig av vid nybyggnation, och ger exempel på hur energibesparande
metoder gett en mycket god energiprestanda vid nyproduktionerna på kvarteret Kantarellen och Olovsholm. Beträffande projektet i Alingsås är det till delar finansierat
med statligt stöd. Utan stöd skulle inte projektet kunna vara lönsamt menar AB Bostäder. AB Bostäder menar vidare att projektet i Alingsås har många goda delmoment,
som bolaget kommer att kunna använda i framtida projekt.
Även Viskaforshem håller med motionären om att den bästa energin är den som inte
används. Bolaget arbetar dagligen med dessa frågor och det ingår i bolagets hållbarhetstänkande. Bland annat har Viskaforshem besökt Alingsås för att se och lära inför
renoveringen av Herrgårdsområdet i Viskafors. Vid denna renovering var det inte
ekonomiskt försvarbart att bygga om husen till passivhus, däremot har många energibesparande åtgärder av passivhusmodell gjorts. Konceptet passivhusteknik har använts vid nybyggnationerna Pumpkällehagen och lägenhetsbyggen i gamla biblioteket.
Även Fristadbostäder tycker motionen är bra, men avstyrker motionen eftersom den
tar upp en självklarhet i bolagets vardag. Bolaget ser det som en självklarhet att alltid
sträva efter att nå lägsta möjliga energiförbrukning på sina fastigheter.
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Som såväl motionären som remissyttrandena framhåller tycker Kommunstyrelsen att
det är mycket viktigt att arbeta för en minskad energianvändning framöver. Kommunstyrelsen förutsätter att bolagen arbetar aktivt med att minska sin energianvändning, och finner att bolagen själva under affärsmässiga principer får besluta och prioritera sina resurser utifrån bedömda behov.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Magnus Widén
Ekonomichef

Bilagor
Yttrande över motion från AB Bostäder i Borås
Yttrande över motion från Viskaforshem AB
Yttrande över motion från Fristadbostäder AB
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Motion: Den bästa energin är den som inte används
Kommunstyrelsens diarienummer: 2009/KS0588

Styrelsens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
AB Bostäder i Borås avstyrker motionärens förslag, men hänvisar i övrigt till
styrelsens svar.
Styrelsens yttrande i sammanfattning
Leila Pekkala har till kommunfullmäktige lämnat in en motion, om att bygga
om lämpliga hyreshus enligt passivhusteknik. Motionären föreslår att Borås
kommuns bostadsbolag ska undersöka om det finns lämpliga hyreshus där det
går att genomföra detta.
Styrelsen delar motionärens uppfattning, att den bästa energin är den som inte
används. Vi har däremot en anan uppfattning än motionärens förslag, om att
bygga om befintliga byggnader till så kallade ”passivhus”.
Bolaget har tagit fram en handlingsplan på hur vi skall nå vårt mål med
minskning av energianvändningen med 20 %. Målet innebär att vi skall ”ta
bort” ca 18,8 GWh. Vi arbetar därför med en strategisk handlingsplan som är
kopplad till vår underhålls- och investeringsplan. Den totala extra kostnaden
har vi bedömt till ca 20 Mkr/år, för att nå målet 20 % mindre energianvändning fram till år 2016.
Om vi väljer att minska vår energianvändning med passivhusteknik för att nå
vårt mål, är vi övertygade om att vi behöver betydligt längre tid på oss än till
år 2016 och till högre investeringskostnader.
AB Bostäder i Borås anser därmed att motionen är besvarad.
Styrelsens yttrande i sin helhet
AB Bostäder har under senaste 20-årsperioden arbetat intensivt med att
minska sin energianvändning, resultatet för detta arbete uppgår till ca 30 %. I
fjol beslutade styrelsen att bolaget skulle ansluta sig till SABO:s energiutmaning, vilket innebär att vi skall minska energianvändningen med ytterliggare 20 % fram till år 2016. Vi är positivt inställda till motionens huvudsyfte. Vi delar också motionärens uppfattning, att den bästa energin är den
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andläggare
engt Engberg

Datum
2009-11-30

Dnr
16716

som inte används. Vi har däremot en anan uppfattning än motionärens förslag,
om att bygga om befintliga byggnader till så kallade ”passivhus”.
Bolaget har tagit fram en handlingsplan på hur vi skall nå vårt mål med
minskning av energianvändningen med 20 %. Målet innebär att vi skall ”ta
bort” ca 18,8 GWh, vilket motsvarar ca 740 villors energianvändning (ett
mindre samhälle). När man som vi redan har gjort stora åtgärder, är
utmaningen desto större.
Vi arbetar därför med en strategisk handlingsplan som är kopplad till vår
underhålls- och investeringsplan. Det innebär att vi prövar möjligheten till
energisparåtgärder samtidigt som vi gör andra åtgärder i samtliga projekt.
Som ett exempel kan nämnas är åtgärder på Dalbogatan, där bolaget har 208
lägenheter i två byggnader. Här tilläggsisolerar vi del av ytterväggen och
byter till lågenergifönster, samtidigt som vi gör tak- och fasadunderhåll. Vi
räknar också med att montera 450 m² solceller på ett av hustaken, för ”grön”
elproduktion. Den totala energibesparingen i detta projekt är beräknad till ca
500 000 kWh/år.
När det gäller Alingsåshems projekt med att bygga om 300 lägenheter på
Brogården till ”passivhus”, ser vi detta som ett mycket bra initiativ. Alingsåshem samverkar med Energimyndigheten och ett flertal samarbetspartner i
detta pilotprojekt. Projektet har också ett nationellt intresse. Brogården är ett
mycket intressant pilotprojekt, där ett flertal tekniklösningar prövas,
analyseras och utvärderas. Vi har vid några tillfällen varit på studiebesök och
tagit del av projektet på Brogården och vi kommer att följa upp erfarenheterna
och utvecklingen av projektet, både under och efter ombyggnaden.
Det finns många goda delmoment som genomförs på Brogården, som vi
räknar med att använda i framtida projekt. Ventilation med värmeåtervinning
(FTX) i befintliga byggnader är ett exempel, som vi tänker arbeta vidare med.
Det kan också nämnas att Alingsåshem har fått ett extra statligt ekonomiskt
stöd för sitt projekt. Den totala ombyggnadskostnaden är beräknad till ca 1
Mkr/lägenhet. Vi bedömer att projektet inte kan finansieras enbart med hyreshöjningar och driftkostnadsminskningar, här krävs det extra ekonomiskt
tillskott för att täcka utvecklingskostnader och underskott.
Avslutningsvis vill vi ändå markera att vi tycker det är glädjande att
motionären också tycker att bolaget skall verka för en hållbar framtid. Vi
anser att passivhus/lågenergihus är lämplig teknik att använda när man bygger
nytt.
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Bolagets senaste nyproduktion på Kv. Kantarellen och Olovsholm är ett bra
exempel, här är energiprestandan drygt 50 kWh/m²/år (värme och fastighetsel), vilket skall jämföras med 45 kWh/m²/år för passivhus. Boverkets lägsta
krav i BBR (Boverkets byggregler) för nyproduktion är 110 kWh/m²/år.
Bolagets genomsnittsförbrukning är 152 kWh/m²/år, vilket också är genomsnittet för samtliga SABO-företag som antagit energiutmaningen. På Södervallen planerar bolaget att bygga 43 lägenheter med passivhusstandard och en
stark miljöprofil.
När det gäller befintliga byggnader, så är varje hus unikt och har sina egna
förutsättningar för vad som är lämpligt att genomföra. Här prioriterar vi i
första hand åtgärder som ger en hög räntabilitet, för att på så sätt klara av att
finansiera bolagets energiutmaning. Den totala extra kostnaden har vi bedömt
till ca 20 Mkr/år, för att nå målet 20 % mindre energianvändning fram till år
2016. Om vi väljer att minska vår energianvändning med passivhusteknik för
att nå vårt mål, är vi övertygade om att vi behöver betydligt längre tid på oss
än till år 2016 och till högre investeringskostnader.
AB Bostäder i Borås avstyrker motionärens förslag, men hänvisar i övrigt till
styrelsens svar.
Sven Wergård
Ordförande
Sven Liljegren
VD
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----- Vidarebefordrat av Desirée Carlsson/BKMAN på 2013-01-08 12:44 ----Från:
Till:
Kopia:

Datum:
Ärende:

" Mikael Bengtsson" <mikael.bengtsson@viskaforshem.se>
<boras.stad@boras.se>
"Agneta Andersson" <Agge1967@gmail.com>, "anna lena andersson"
<ala.andersson@gmail.com>, "Bengt Sandell" <bengt.sandell@edu.boras.se>,
<ingvar@seglora.se>, Johan Källén <johan.k@vstruck.se>, "Kersti Magnuson"
<kersti.magnuson@bornet.net>, "Kjell Bergenholtz " <k.bergenholtz@hotmail.se>, "Lasse
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Bengtsson" <mikael.duveled@telia.com>, <s.b.g@telia.com>
2013-01-08 11:27
Remissvar Motion av Leila Pekkala (s): Den bästa energin är den som inte används

Remissvar på Leila Pekkalas motion Den bästa energin är den
som inte används
Vi håller helt med motionären om detta med att den bästa
energin är den som inte används. Vi jobbar dagligen med detta
och det ingår i vårt hållbarhetstänkade.
Viskaforshem och dess styrelse var tidigt på besök i Alingsås
för att se och lära vad vi kunde ta med oss när vi skulle
renovera vårt ”miljonprogramsområde” Herrgården i Viskafors.
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I Alingsås gällde det 300 lägenheter, samma hustyp från tidigt
70-tal som vi har och många andra allmännyttor. Våra hus
byggds med eluppvärmning och hushållsel ingick i hyran. Hyran
för en 2rok lägenhet var 227kr i månaden 1971/72, räknas det
beloppet upp med KPI skulle hyran idag vara ca 1550kr i
månaden, men den ligger på 4500kr.
I Alingsås investerades minst 1Mkr per lägenhet vilket också
gav hyresökningar som en del inte klarade av. På vårt område
började vi med att testa ett annat koncept och då först på en
av 6 huskroppar.
Vi gav förutsättningar för att förbruka lite energi genom att
byta till fönster av passivhus modell, nya oljefyllda
elradiatorer med maxbegränsningstermostat på 23 C, ny
isolering, nya yttertak mm. Dessutom förstorade vi balkonger
och glasade in dom. Vi tog bort alla plast i karmar och lister
och ersatte det med trä, vi drog ett nytt elsystem med
jordledningar, nya köksluckor, ny entrédörr till lägenheten,
ny ytterentrédörr.
Kostnaden för dessa åtgärder är ca 450-500tkr per lägenhet.
Hyran höjs inte för dessa åtgärder, däremot tar hyresgästen
över uppvärmning, varmvatten genom egen beredare och
kallvatten förbrukningen.
Vi har mätt detta i testhuset under 2år genom interna mätare
som är installerade för uppvärmning och varmvatten och
kallvatten. I testhuset gav det mycket låga förbrukningar (se
bil den nedan) när den boende får sköta detta själv. I stället
för en stor fast hyresökning så får den boende på detta sätt
möjlighet att påverka kostnaden.
Vi beslutade efter dessa resultat att renovera återstående 5
huskroppar enligt samma koncept och nu till sommaren 2013 är
hela området klart. Det var alltså inte ekonomiskt försvarbart
för vår del att bygga om husen till passivhus, när den boende
på detta sätt hjälper till att nästan nå passivhusvärden för
förbrukningen ändå. Vi har även i återstående 5 huskroppar
installerat mätare för varmvatten och uppvärmning och kommer
att följa upp förbrukningen i dessa hus också.
När vi byggt nya lägenheter har vi däremot använt konceptet
passivhus teknik., Pumpkällehagen 18lägenheter,
Biblioteksvåningen 4 lägenheter.
Med Vänliga Hälsningar
Mikael Bengtsson
Nya Vägen 1 515 34 Viskafors
033 298242 / 0705 294390
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Med Vänliga Hälsningar
Mikael Bengtsson
Nya Vägen 1 515 34 Viskafors
033 298242 / 0705 294390
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vd: Ekonomistyrning
Handläggare: Åke Thor

OSTADRESS

01 80 Borås

Kommunfullmäktige

Nr 86
Svar på
på motion
motion av
Svar
av William
WilliamPetzäll
Petzäll(SD);
(SD); Sprinklers i
Sprinklers i äldreboenden
äldreboenden
2016-03-18

Dnr. 2009/KS0748 173

William Petzäll (SD) )har till Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 november
2009 lämnat en motion om sprinklers i äldreboenden.
Motionen har remitterats till Lokalförsörjningsnämnden. Nämnden tillstyrker motionen.
Huvuddelen av äldreboendena har numera sprinklers i boenderummen. Av de anläggningar som formellt ägs av Borås Stad är det endast Björkhaga som saknar sprinklers i boenderummen. Enligt uppgift från Lokalförsörjningsförvaltningen pågår en
utredning om möjligheterna till sprinklerinstallation i Björkhaga. Denna beräknas vara
klar under våren 2016.
Enligt uppgifter från Lokalförsörjningsförvaltningen gäller för de inhyrda boendena
att det saknas sprinklers i sex enheter med tillsammans 117 lägenheter. Enligt uppgift
från Lokalförsörjningsförvaltningen pågår utredningar om kompletteringar med
sprinklers.
För nybyggnader finns numera myndighetskrav (Bostadsverket) på sprinklers. Det
finns således inge behov av något särskilt beslut om detta på det sätt som motionären
föreslog.
Kommunstyrelsen konstaterar att huvuddelen av de befintliga vård- och omsorgsboendena för äldre har sprinklers. Det finns således en klar inriktning att åtgärda de
brister som beskrivs i motionen. Kommunstyrelsens uppfattning är att Lokalförsörjningsnämnden skall fortsätta att arbeta i denna riktning. Besluten om genomförandet
är uppgift för Lokalförsörjningsnämnden.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Lokalförsörjningsnämnden skall arbeta utifrån principen att befintliga vård- och omsorgsboenden för äldre förses med sprinklers i boendeutrymmena.
Motionen förklaras besvarad.
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Motion angående sprinklers i äldreboenden
Årligen uppstår ca 400 bränder på svenska äldreboenden och i snitt dör fem
människor efter bränder på äldreboenden och fler än femtio skadas. Trots detta
faktum är det många kommuner som visar på ett undermåligt resultat vad det gäller
brandsäkerheten och så även Borås.
De lägenheter som har sprinklers är Byttorpsklint, Sjöboklint och Våglängdsgatan
153, medens övriga saknar.
Landets högsta brandskyddsmyndighet, myndigheten för samhällskydd och
beredskap, har under många år drivit frågan om att sprinklers ska finnas på samtliga
av Sveriges äldreboenden, något som nuvarande regelverk inte ställer som krav.
Boverket håller dock på att se över ett lagförslag som skulle innebära att det i alla
nybyggda äldreboenden kommer krävas sprinklers. Detta kommer dock inte omfatta
befintliga äldreboenden.
Det är Sverigedemokraternas uppfattning att Borås stad skall vara ett föredöme i
frågan vad det gäller brandsäkerheten och våra äldres trygghet, varför vi förordar att
det i samtliga av kommunens äldreboenden installeras sprinklers.
Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
-

Att det i varje äldreboende installeras sprinklers och att detta ställs som krav i
samband med nybyggnation av äldreboenden.

William Petzäll (SD)
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Motion angående sprinklers i äldreboenden
Kommunstyrelsens diarienummer: 2009/KS0748

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker motionen.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Lokalförsörjningsnämnden har samma uppfattning som motionsställaren och
anser att det är självklart att det skall installeras sprinklers vid ny- och
ombyggnation av äldreboenden. Lokalförsörjningsnämnden har senast i
samband med ombyggnationen av Hulta Ängar och Dalhems äldreboende i
Dalsjöfors monterat sprinklers i lägenheterna.
Borås Stad äger 327 lägenheter och i 310 av dessa finns det sprinklers, endast
17 st.lägenheter i Björkhagas äldreboende saknar sprinkler.
Borås stad hyr av externa fastighetsägare ytterligare 20 boenden och i dessa
finns totalt 605 lägenheter. Sprinklers finns monterade i Agamemnon och
Dalhem tillsammans 110 lägenheter. För flera av de hyrda objekten planeras
det för installation av sprinklers, dessutom i den planerade nybyggnationen
vid Kypegläntan (60 lägenheter), dessa lägenheter ersätter omoderna
lägenheter som lämnas i andra boenden.
Boverkets regler för brandskydd kommer at revideras och beräknas träda i
kraft 1 oktober 2011. Enligt remissen skall det då bli krav på att alla
äldreboenden utrustas med sprinklers. Blir det obligatoriskt med sprinklers i
nybyggnationer borde det vara logiskt att även äldre byggnader utrustas med
samma skydd.
Redan i dag gör Räddningstjänsten kontroll av befintliga boenden och ställer
krav i de fall då brandskyddet är för dåligt. I de hyrda boendena brukar
Lokalförsörjningsnämnden begära att fastighetsägarna står för installationen
av sprinklers med påföljden att det blir en hyreshöjning för Borås Stad.
Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker enligt den föreslagna motionen att det
ställs krav om installation av sprinklers i samband med nybyggnation av
äldreboenden samt att det tas upp förhandling med fastighetsägarna om
installation av sprinklers i de boenden som hyrs externt.
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Nämndens yttrande i sin helhet
Lokalförsörjningsnämnden har samma uppfattning som motionsställaren och
anser att det är självklart att det skall installeras sprinklers vid ny- och
ombyggnation av äldreboenden. Lokalförsörjningsnämnden har senast i
samband med ombyggnationen av Hulta Ängar och Dalhems äldreboende i
Dalsjöfors monterat sprinklers i lägenheterna.
Borås Stad äger 327 lägenheter:
Björkhaga
Byttorpsklint
Hulta Ängar
Sjöboklint
Våglängdsgatan 153

17
86
44
60
120

och i 310 av dessa finns det sprinklers, endast de 17 i Björkhaga är utan.
Borås stad hyr av externa fastighetsägare ytterligare 20 boenden och i dessa
finns totalt 605 lägenheter. Sprinklers finns monterade i Agamemnon och
Dalhem tillsammans 110 lägenheter. För flera av de hyrda objekten planeras
det för installation av sprinklers, närmast i tur är Fagersro och Klintesväng.
Dessutom i den planerade nybyggnationen (60 lägenheter) vid Kypegläntan
kommer det att finnas sprinklers. Dessa lägenheter ersätter omoderna
lägenheter som lämnas i andra boenden. Inom några år kommer på detta sätt
närmare 60 % av lägenheterna att vara utrustade med sprinklers.
Boverkets regler för brandskydd kommer at revideras och beräknas träda i
kraft 1 oktober 2011., Enligt remissen skall det då bli krav på att alla
äldreboenden utrustas med sprinklers. Blir det obligatoriskt med sprinklers i
nybyggnationer borde det vara logiskt att även äldre byggnader utrustas med
samma skydd.
Redan i dag gör Räddningstjänsten kontroll av befintliga boenden och ställer
krav i de fall då brandskyddet är för dåligt. I de hyrda boendena brukar
Lokalförsörjningsnämnden begära att fastighetsägarna står för installationen
av sprinklers med påföljden att det blir en hyreshöjning för Borås Stad. Denna
standardhöjning brukar inte vara möjlig att få betalt för i bruksvärdessystemet
utan gör att skillnaden mellan Borås Stads hyra och hyresgästens hyra blir
större, vilket ger ett underskott i Lokalförsörjningsnämndens resultat.
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Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker enligt den föreslagna motionen att det
ställs krav om installation av sprinklers i samband med nybyggnation av
äldreboenden samt att det tas upp förhandling med fastighetsägarna om
installation av sprinklers i de boenden som hyrs externt.
LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN

Micael Svensson

Lars Nordin
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Dnr 2012/KS0600

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Åke Thor
Kommunfullmäktige
Nr 87
Svar på motion av Anna Christensen (M), Patric Cerny
Svar
på motion
av Anna Christensen
Pa(L),
Sven-Erik
Håkansson
(C) och Hans(M),
Gustavsson
(KD);
tric Cerny (L), Sven-Erik Håkansson (C) och
Internet på äldreboenden för en mer innehållsrik
Hans Gustavsson (KD); Internet på äldrebovardag.
enden för
en mer innehållsrik vardag.
2016-03-16
Dnr. 2012/KS0600 005
Anna Christensen (M), Patric Cerny (L), Sven-Erik Håkansson (C) och Hans Gustavsson (KD) har till Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 september 2012
lämnat en motion om internet på äldreboenden för en mer innehållsrik vardag.
Motionen har remitterats till de tre stadsdelsnämnderna. SDN Norr och SDN Väster
har avstyrkt motionen med i stort sett likalydande motiveringar. SDN Öster har tillstyrkt motionen.
Kommunstyrelsen konstaterar att stadsdelsnämnderna har olika uppfattning. Detta
medför att frågan behöver belysas ytterligare och är en orsak till att motionen inte
besvarades omgående.
I ett skede när stadsdelsnämnderna håller på att avvecklas förefaller det inte lämpligt
att arbeta vidare för att försöka uppnå en gemensam ståndpunkt. Istället anser Kommunstyrelsen att det är lämpligt att frågan överlämnas till den nya Vård- och äldrenämnden, som ju kommer att bli ansvarig för äldreboendena. Kommunstyrelsen bedömer att avgörandet av de berörda frågorna ligger inom ramen för det ansvar, som
den nya nämnden kommer att ha som huvudman för äldreboendena. Ärendet behöver alltså inte återkomma till Kommunfullmäktige. Som en förutsättning för detta
gäller dock den vanliga begränsningen att kostnaderna skall hållas inom ramen för de
totala driftanslag som nämnden disponerar.
I ett ärende av detta slag skall samråd ske med pensionärsråd. Det blir en uppgift för
Vård-och äldrenämnden att beakta detta utifrån de samrådsformer som kommer att
gälla för den nya organisationen.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionärernas förslag överlämnas till Vård- och äldrenämnden för handläggning.
Vård- och äldrenämnden ska återrapportera till Kommunstyrelsen senast andra kvartalet
2017 med en uppföljning av arbetet.
Motionen förklaras besvarad
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Anna Christensen (M), Patric
Cerny (L), Sven-Erik Håkansson (C) och Hans
Gustavsson (KD); Internet på äldreboenden för en
mer innehållsrik vardag.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionärernas förslag överlämnas till Vård- och äldrenämnden för handläggning.
Motionen förklaras besvarad.
Vård- och äldrenämnden ska återrapportera till Kommunstyrelsen senast andra kvartalet
2017 med en uppföljning av arbetet.
För Moderaterna
Annette Carlson

För Liberalerna
Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet
Kerstin Hermansson

För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig
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Kommunfullmäktige

Svar på motion av Anna Christensen (M), Patric
Cerny (L), Sven-Erik Håkansson (C) och Hans
Gustavsson (KD); Internet på äldreboenden för en
mer innehållsrik vardag.
Anna Christensen (M), Patric Cerny (L), Sven-Erik Håkansson (C) och Hans Gustavsson
(KD) har till Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 september 2012 lämnat en motion
om internet på äldreboenden för en mer innehållsrik vardag.
Motionen har remitterats till de tre stadsdelsnämnderna. SDN Norr och SDN Väster har
avstyrkt motionen med i stort sett likalydande motiveringar. SDN Öster har tillstyrkt
motionen.
Kommunstyrelsen konstaterar att stadsdelsnämnderna har olika uppfattning. Detta medför att
frågan behöver belysas ytterligare och är en orsak till att motionen inte besvarades omgående.
I ett skede när stadsdelsnämnderna håller på att avvecklas förefaller det inte lämpligt att
arbeta vidare för att försöka uppnå en gemensam ståndpunkt. Istället anser Kommunstyrelsen
att det är lämpligt att frågan överlämnas till den nya Vård- och äldrenämnden, som ju kommer
att bli ansvarig för äldreboendena. Kommunstyrelsen bedömer att avgörandet av de berörda
frågorna ligger inom ramen för det ansvar, som den nya nämnden kommer att ha som
huvudman för äldreboendena. Ärendet behöver alltså inte återkomma till
Kommunfullmäktige. Som en förutsättning för detta gäller dock den vanliga begränsningen
att kostnaderna skall hållas inom ramen för de totala driftanslag som nämnden disponerar.
I ett ärende av detta slag skall samråd ske med pensionärsråd. Det blir en uppgift för Vård-och
äldrenämnden att beakta detta utifrån de samrådsformer som kommer att gälla för den nya
organisationen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionärernas förslag överlämnas till Vård- och äldrenämnden för handläggning.
Motionen förklaras besvarad.
Vård- och äldrenämnden ska återrapportera till Kommunstyrelsen senast andra kvartalet
2017 med en uppföljning av arbetet.
KOMMUNSTYRELSEN
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Internet på äldreboenden för en mer innehållsrik vardag
Vi lever idag i ett samhälle där datorer är ett ständigt inslag i vår vardag. Detta gäller oavsett
om vi vill hålla kontakten med nära och kära eller kommunicera med myndigheter. Datorer
och internet har blivit en naturlig del av vårt samhälle som vi inte klarar oss utan. Vår
äldreomsorg borde följa denna utveckling. Därför föreslår allianspartierna att det nu införs
trådlöst internt och köps in en eller flera datorer till samtliga äldreboenden i Borås Stad utan
extra kostand för de boende.
Även på ålderns höst är kontakten med vänner, bekanta och föreningar värdefulla. Behovet
av att hålla sig uppdaterad om vad som händer både i Borås eller resten av världen försvinner
inte med åren. Därför tycker vi att samtliga boenden på stadens äldreboenden bör ges
möjligheten att kunna använda datorer och internet som ett dagligt redskap. Detta skulle
tillgodose kommande generationers efterfrågan samtidigt som det skulle skapa en mer
innehållsrik vardag för dem som redan bor där.
Genom att införa trådlöst internet och en eller flera datorer på samtliga äldreboenden i Borås
Stad kan vi förbättra livskvaliteten för de äldre. Det lägger grunden för nya möjligheter och
moderniserar äldreomsorgen för både boende, anställda och anhöriga.
Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
– Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att införa trådlöst internet på samtliga äldreboenden i
Borås Stad utan extra kostnad för de boende.
– Stadsdelsnämnderna får uppdrag att köpa in en eller flera stationära datorer till samtliga
äldreboenden i Borås Stad utan extra kostnad för de boende.

Anna Christensen (M)
Patric Cerny (FP)
Sven-Erik Håkansson (C)
Hans Gustavsson (KD)
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Remissvar: Motion - Internet på äldreboenden för en
mer innehållsrik vardag

Kommunstyrelsen diarienummer: 2012/KS0600

Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka motion om internet på
äldreboenden för en mer innehållsrik vardag.
Nämndens yttrande
Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker motionen- Internet på äldreboenden för en
mer innehållsrik vardag för brukarna. Stadsdelnämnden Öster föreslår
Kommunfullmäktige besluta att: stadsdelsnämnderna får i uppdrag att införa
trådlöst internet samt att köpa in en eller flera stationära datorer till samtliga
äldreboenden i Borås Stad utan extra kostnad för brukarna.. Även på ålderns
höst är kontakten med vänner, bekanta och föreningar värdefulla och tillgång till
dator och internet kan ge brukarna en mer innehållsrik vardag.
I stadsdel Öster finns i dagsläget tillgång till dator och internet på
några av nämndens äldreboenden.

STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER

Anna Christensen
Ordförande

Rita Johansson
Stadsdelschef
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Motion: Internet på äldreboenden för en mer
innehållsrik vardag
Kommunstyrelsens diarienummer: 2012/KS0600

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
Stadsdelsnämnden Väster beslutar:
1. Att avstyrka motionens förslag att införa gratis trådlöst internet och att köpa
in stationära datorer på samtliga äldreboenden.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Motionärerna föreslår att det införs trådlöst internet och köps in en eller flera datorer
till samtliga äldreboenden i Borås Stad utan extra kostnad för de boenden.
En kommun kan inte erbjuda gratistjänster på en marknad där det finns privata
aktörer, det är därför inte möjligt att införa gratis trådlöst internet för boende på
äldreboenden. Det är viktigt att äldreboenden kan följa med i utvecklingen inom IT
och använda det som bidrar till att göra den dagliga vården och omsorgen bättre och
mer innehållsrik. En utredning behöver se över vilken typ av IT och vilken teknisk
utrustning som är den bästa för verksamheten och då även se över de ekonomiska
och juridiska konsekvenserna.
Nämndens yttrande i sin helhet
En motion har lämnats in från Allianspartierna om internet på äldreboenden för en
mer innehållsrik vardag. De föreslår att trådlöst internet ska införas på samtliga
äldreboenden i Borås Stad utan extra kostnad för de boende, samt att
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stadsdelsnämnderna får i uppdrag att köpa in en eller flera stationära datorer till
samtliga äldreboenden utan extra kostnad för de boende.
Förslagen grundar sig på att datorer och internet är en del av vardagen och bör vara
så även för de boende. Det är viktigt för att hålla kontakten med nära och kära eller
kommunicera med myndigheter. Det finns alltid ett behov av att hålla sig uppdaterad
om vad som händer både i Borås eller resten av världen. Det lägger grunden för nya
möjligheter och moderniserar äldreomsorgen för både boende, anställda och
anhöriga.
Det finns hinder för Borås Stad att kunna införa trådlöst internet för de boende, då
en kommun inte kan erbjuda gratistjänster på en marknad där det finns privata
aktörer. Det gäller både internet och telefoni. Ett äldreboende kan ha trådlöst internet
för sin verksamhet och använda det för de boende i olika aktiviteter.
Äldreboenden behöver som all kommunal verksamhet vara med i utvecklingen inom
IT. De behöver använda det som i det dagliga arbetet med vård och omsorg bidrar till
en innehållsrik dag, med aktiviteter för de boende. Det är exempelvis att det finns
tillräckligt med modern IT utrustning. Surfplattor kanske kan vara mer intressant och
lättanvänt än stationära datorer. En utredning behöver se över vilken typ av IT och
vilken teknisk utrustning som är den bästa för verksamheten och då även se över de
ekonomiska och juridiska konsekvenserna.
Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande
Kerstin Hermansson (C), Alexis Mouschopanis (M), Gunvie Peeker (M), Joakim
Malmberg (FP) och Pär Sundbaum (KD) reserverar sig till förmån för eget förslag om
att tillstyrka motionen.
Lennart Andreasson
Ordförande
Malin Aronsson
Förvaltningschef
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Yttrande över motion: Internet på äldreboenden för
en mer innehållsrik vardag
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta:
1. Att avstyrka motionens förslag att införa gratis trådlöst internet och
att köpa in stationära datorer på samtliga äldreboenden.
Sammanfattning
Motionärerna föreslår att det införs trådlöst internet och köps in en eller
flera datorer till samtliga äldreboenden i Borås Stad utan extra kostnad för
de boenden.
En kommun kan inte erbjuda gratistjänster på en marknad där det finns
privata aktörer, det är därför inte möjligt att införa gratis trådlöst internet
för boende på äldreboenden. Det är viktigt att äldreboenden kan följa med i
utvecklingen inom IT och använda det som bidrar till att göra den dagliga
vården och omsorgen bättre och mer innehållsrik. En utredning behöver se
över vilken typ av IT och vilken teknisk utrustning som är den bästa för
verksamheten och då även se över de ekonomiska och juridiska
konsekvenserna.
Yttrandet i sin helhet
En motion har lämnats in från allianspartierna om internet på äldreboenden
för en mer innehållsrik vardag. De föreslår att trådlöst internet ska införas
på samtliga äldreboenden i Borås Stad utan extra kostnad för de boende,
samt att stadsdelsnämnderna får i uppdrag att köpa in en eller flera
stationära datorer till samtliga äldreboenden utan extra kostnad för de
boende.
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Förslagen grundar sig på att datorer och internet är en del av vardagen och
bör vara så även för de boende. Det är viktigt för att hålla kontakten med
nära och kära eller kommunicera med myndigheter. Det finns alltid ett
behov av att hålla sig uppdaterad om vad som händer både i Borås eller
resten av världen. Det lägger grunden för nya möjligheter och moderniserar
äldreomsorgen för både boende, anställda och anhöriga.
Det finns hinder för Borås Stad att kunna införa trådlöst internet för de
boende, då en kommun inte kan erbjuda gratistjänster på en marknad där
det finns privata aktörer. Det gäller både internet och telefoni. Ett
äldreboende kan ha trådlöst internet för sin verksamhet och använda det för
de boende i olika aktiviteter.
Äldreboenden behöver som all kommunal verksamhet vara med i
utvecklingen inom IT. De behöver använda det som i det dagliga arbetet
med vård och omsorg bidrar till en innehållsrik dag, med aktiviteter för de
boende. Det är exempelvis att det finns tillräckligt med modern IT
utrustning. Surfplattor kanske kan vara mer intressant och lättanvänt än
stationära datorer. En utredning behöver se över vilken typ av IT och vilken
teknisk utrustning som är den bästa för verksamheten och då även se över
de ekonomiska och juridiska konsekvenserna.
Samverkan
Ärendet har inte varit aktuellt för samverkan.

STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER

Malin Aronsson
Stadsdelschef
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Svar på Remiss Motion Internet på
äldreboenden för en mer innehållsrik vardag
Kommunstyrelsens diarienummer: 2012/KS0600

Nämndens beslut

Stadsdelsnämnden Norr avstyrker Motion Internet på äldreboenden för en
mer innehållsrik vardag.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Motionärerna föreslår att det införs trådlöst internet och köps in en eller
flera datorer till samtliga äldreboenden i Borås Stad utan extra kostnad för
de boenden.
En kommun kan inte erbjuda gratistjänster på en marknad där det finns
privata aktörer, det är därför inte möjligt att införa gratis trådlöst internet för
boende, i deras lägenheter, på äldreboenden.
Stadsdelsnämnden tycker att det är viktigt att äldreboenden följer med i
utvecklingen inom IT och använder det på ett sätt som bidrar till att göra
den dagliga vården och omsorgen bättre och mer innehållsrik. En utredning
behöver se över vilken typ av IT och vilken teknisk utrustning som är den
bästa för verksamheten och då även se över de ekonomiska och juridiska
konsekvenserna. På varje vård- och omsorgsboende inom stadsdelen finns
datorer med uppkoppling mot Internet som är tillgängliga för brukarna.

Nämndens yttrande i helhet

En motion har lämnats in från allianspartierna om internet på äldreboenden
för en mer innehållsrik vardag. De föreslår att trådlöst internet ska införas
på samtliga äldreboenden i Borås Stad utan extra kostnad för de boende,
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samt att stadsdelsnämnderna får i uppdrag att köpa in en eller flera
stationära datorer till samtliga äldreboenden, utan extra kostnad för de
boende. Förslagen grundar sig på att datorer och internet är en del av
vardagen och bör vara så även för de boende. Det är viktigt för att hålla
kontakten med nära och kära eller kommunicera med myndigheter. Det
finns alltid ett behov av att hålla sig uppdaterad om vad som händer både i
Borås eller resten av världen. Det lägger grunden för nya möjligheter och
moderniserar äldreomsorgen för både boende, anställda och anhöriga.
Det finns hinder för Borås Stad att införa trådlöst internet för de boende i
deras lägenheter, då en kommun inte kan erbjuda gratistjänster på en
marknad där det finns privata aktörer. Detta gäller både internet och
telefoni. Ett äldreboende kan dock ha trådlöst internet för sin verksamhet
och använda det för de boende i olika aktiviteter.
På samtliga vård- och omsorgsboenden i stadsdel Norr har brukarna
möjlighet att nyttja verksamhetens datorer och använda Internet. ITanvändandet kan dock utvecklas inom äldreomsorgen.
Äldreboenden behöver som all kommunal verksamhet vara med i
utvecklingen inom IT. De behöver använda det som i det dagliga arbetet
med vård och omsorg bidrar till en innehållsrik dag, med aktiviteter för de
boende. Det är exempelvis att det finns tillräckligt med modern ITutrustning. Surfplattor kanske kan vara mer intressant och lättanvänt än
stationära datorer. En utredning behöver se över vilken typ av IT och vilken
teknisk utrustning som är den bästa för verksamheten och då även se över
de ekonomiska och juridiska konsekvenserna.
På grund av hinder att erbjuda trådlöst internet utan kostnad för boenden i
deras lägenheter samtidigt som boenden på vård- och omsorgsboenden i
stadsdel Norr redan idag kan använda sationära datorer med Internetuppkoppling avstyrker Stadsdelsnämnden motionen.
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Remissinstans
Pensionärsrådet i stadsdel Norr behandlade motionen vid sitt möte
2012-11-06. Pensionärsorganisationerna anser att tillgången till Internet på
våra äldreboenden ska höjas och att möjligheten till Skype är viktig.

A
H

Facklig samverkan
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2013-01-28.
Barnkonsekvensanalys, BKA
Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar nu eller i framtiden, direkt eller indirekt?
Nej.
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Nej.

STADSDELSNÄMNDEN NORR

Malin Carlsson (S)
Ordförande

Bo Drysén
Stadsdelschef
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Dnr 2011/KS0585

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Åke Thor

OSTADRESS

01 80 Borås

Kommunfullmäktige
Nr 88
Svar på motion av Annette Carlson (M) och Alfio Franco
SvarEtt
på säkert
motionoch
av Annette
Carlson
(M);
tryggt Borås
även(M)
föroch
våra barn och
Alfio Franco (M); Ett säkert och tryggt Borås
ungdomar!
2016-03-10
2011/KS0585
även för Dnr.
våra
barn821och ungdomar!
Annette Carlson(M) och Alfio Franco (M) har till Kommunfullmäktiges sammanträde
den 18 augusti 2011 lämnat en motion om konstgräs på skolgårdar.
Lokalförsörjningsnämnden har den 15 mars 2012 avstyrkt motionen. Motionssvaret
biläggs i sin helhet.
Kommunstyrelsen noterar att trots att Lokalförsörjningsnämnden har avstyrkt motionen framförs som avslutning på yttrandet att konstgräs kan ge en högre säkerhet för
barnen.
Det konkreta förslaget i motionen är att berörda nämnder skall få i uppdrag at utreda
möjligheterna att anlägga ytor med konstgräs på skolgårdar. Det är Lokalförsörjningsnämnden som har ett förstahandsansvar för utformning av skolgårdarna. Detta bör
givetvis utföras i nära samarbete med den nämnd som ansvara för verksamheten.
Kommunstyrelsen anser att Lokalförsörjningsnämnden ska arbeta i den riktning som
framgår av motionen. Detta bör ingå som ett naturligt led i planeringen av arbeten på
skolgårdarna. Nämnden bör dels inventera var det kan vara lämpligt att använda
konstgräs på de befintliga skolgårdarna och dels i samband med nyinvesteringar och
markarbeten i övrigt bedöma möjligheten att använda konstgräs.
Värt att notera är att i samband med att Fritid- och folkhälsoförvaltningen bytt konstgräs på fotbollsplaner har det utbytta konstgräset använts till mindre planer på 15
olika skolenheter.
Motionen bifalls.
Lokalförsörjningsnämnden ansvarar för att intentionerna i motionen beaktas i det löpande arbetet 2
med skolgårdarna.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd

BESÖKSADRESS

Kungsgatan 55

Magnus Widén
Ekonomichef
WEBBPLATS
boras.se

E-POST

boras.stad@boras.se

TELEFON

033-35 70 00 vx

FAX

033-35 32 00
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2016-04-04

2006/KS0558

Kommunfullmäktige

Nr 89
Svar på motion av Kerstin Koivisto (Vägv) angående
Svar på motion av Kerstin
Koivisto (Vägv) i Stadsparken
iordningställande
av beachvolleyplan
angående iordningställande av beachvolleyplan i
för
att främja ungas hälsa
Stadsparken
för att821
främja
2016-03-16
Dnr. 2006/KS0558

ungas hälsa

Kerstin Koivisto (Vägv) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 17
augusti 2006 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att Borås Stad
utreder möjligheten att iordningställa en beachvolleyplan i Stadsparken.
Motionären menar att vår vackra Stadspark skulle kunna utvecklas ännu mer i
syfte att få en så levande park som möjligt dels av brottsförebyggande skäl men
även av hälsofrämjande skäl.
Motionen har varit remitterad till Fritids- och folkhälsonämnden som anför att
vikten av fysisk aktivitet för en god hälsa aldrig nog kan poängteras. Därför är
det av stor vikt att Stadsparken utformas så att den lockar till aktivitet för alla
åldrar, vid alla tidpunkter, så att man bidrar till att skapa en attraktiv, trygg och
levande stad. I de pågående utredningarna om Stadsparkens framtida utformning
samt Orangeriet i Stadsparken ingår dessa tankar. Fritids- och folkhälsonämnden
anser därför att vi bör avvakta utredningarna och inte gå händelserna i förväg.
Tekniska nämnden avstyrker motionen angående beachvolleyplan i Stadsparken.
Nämnden menar att Stadsparken i Borås likt andra centrala parker andas lugnhet
och eftertanke. Man började anlägga parker i slutet av 1800- talet så folk skulle
ha möjlighet att njuta och strosa runt bland växter, konstverk samt känna lugn
och harmoni. Vår stadspark används idag flitigt och det är meningen att man ska
kunna vistas i parken och uppleva stillhet. Tekniska nämndens ambition med
parken är att fortsätta på den inslagna vägen och ej omvandla parken till en
idrottsanläggning. Idrottsanläggningar finns på andra ställen och de är viktiga
2 (2) för
folkhälsan. Stadsparken är också viktig för folkhälsan men ur ett annat
perspektiv än idrottsperspektivet.
2016-04-04
2006/KS0558
2 (2)
Kommunstyrelsen har tagit del och av nämndernas synpunkter och kommer att
beakta dessa i den pågående utredningen
framtida utformning.
2016-04-04 om stadsparkens2006/KS0558
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
KOMMUNSTYRELSEN
Motionen avslås.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Kommunalråd
Lena Palmén
Kommunalråd

Magnus Widén
Ekonomichef
Magnus Widén
Ekonomichef
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Till Borås Kommunfullmäktige
Motion angående iordningställande av beachvolleyplan i Stadsparken för att främja ungas
hälsa.
Vi har en vacker Stadspark i vår stad men jag tror att det skulle kunna gå att utveckla den
ännu mer för att få en så levande park som möjligt både av brottsförebyggande men också av
hälsofrämjande skäl. Idag sjunker medlemsantalet i många föreningar och vi får fler och fler
föreningslösa ungdomar. Samtidigt ökar också BMI (body mass index) hos unga och
larmrapporter möter oss om att ungdomar rör på sig för lite. Båda dessa faktorer kommer få
stora socioekonomiska konsekvenser i framtiden om ingenting görs nu. En ny form av
aktiviteter sprider sig bland ungdomar idag och då är det viktigt att vuxna fångar upp detta.
Att ta sig ut i skog och mark är ofta mycket främmande för många speciellt för våra
invandrargrupper. Beachvolley är en relativt ny sport som ökat mycket i popularitet de sista
åren inte minst sen den blev en olympisk gren och den är enkel att utöva. En beachvolleyplan
i Stadsparken skulle med all sannolikhet bli oerhört populär för ungdomar. Eventuellt skulle
man också kunna anlägga en vanlig kalldusch i anslutning till planen då Viskans vatten
kanske inte lockar till bad i sin sträckning genom stadskärnan.
Med anledning av ovanstående föreslår jag:
att Borås Stad utreder möjligheten att iordningställa en Beachvolleyplan i Stadsparken.
Gånghester 2006-08-11
Kerstin Koivisto, Vägvalet
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Yttrande över Motion angående iordningställande av beachvolleyplan i
Stadsparken för att främja ungas hälsa
Dåvarande Fritids- och turistnämnden, nu Fritids- och folkhälsonämnden, har
fått möjlighet att yttra sig över motion angående iordningställande av
beachvolleyplan i Stadsparken för att främja ungas hälsa.
Vikten av fysisk aktivitet för en god hälsa kan aldrig nog poängteras. Därför är
det av stor vikt att Stadsparken utformas så att den lockar till aktivitet för alla
åldrar, vid alla tidpunkter, så att man bidrar till att skapa en attraktiv, trygg och
levande stad. I de pågående utredningarna om Stadsparkens framtida utformning
samt Orangeriet i Stadsparken ingår dessa tankar.
Fritids- och folkhälsonämnden anser därför att vi bör avvakta utredningarna och
inte gå händelserna i förväg.
Fritids- och folkhälsonämnden

Cecilia Andersson
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef
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Motion angående iordningställande av beachvolleyplan i
Stadsparken för att främja ungas hälsa
Kommunstyrelsens diarienummer: 2006/KS0558

Nämndens beslut
Tekniska nämnden avstyrker motionen angående beachvolleyplan i Stadsparken.
Tekniska nämndens yttrande
Stadsparken är en grön lunga helt i centrum av Borås. Här låg en gång färgerier och
olika byggnader i anslutning till Viskan. Det låg tidigare en teater i Stadsparken som
revs 1983.
Där denna teater tidigare låg, planeras nu för en ny byggnad (Orangeriet). Boråsarna
har en Stadspark som likt andra centrala parker andas lugnhet och eftertanke. Man
började anlägga parker i slutet av 1800- talet så folk skulle ha möjlighet att njuta och
strosa runt bland växter, konstverk samt känna lugn och harmoni. Vår stadspark
används idag flitigt och det är meningen att man ska kunna vistas i parken och
uppleva stillhet.
Vår ambition med parken är att fortsätta på den inslagna vägen och ej omvandla
parken till en idrottsanläggning. Idrottsanläggningar finns på andra ställen och de är
viktiga för folkhälsan. Stadsparken är också viktig för folkhälsan men ur ett annat
perspektiv än idrottsperspektivet.
Vi vill därmed värna om Stadsparken i Borås och framhäva dess betydelse för
Boråsarna som en grön lunga i centrum.
Tekniska nämndens yttrande i sin helhet
Stadsparken är en grön lunga helt i centrum av Borås. Den har en historia som är
både fängslande och intressant. Här låg en gång färgerier och olika byggnader i
anslutning till Viskan. I början av 60-talet fanns det även planer på en stadsparksled
rakt igenom parken. Dessa planer skrotades då opinionen mot trafikleden blev för
stor.
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På detta område där kioskbyggnaden finns idag planeras nu en ny byggnad
”Orangeriet” som ska bli ett så kallat rådrum, där boråsarna kan få upplysningar om
vad som är på gång i staden och även få svar på olika frågeställningar om Borås.
I Stadsparken firas nationaldagen samt olika evenemang såsom hemvärnets dag,
sommartorsdagsdans med mera. Boråsarna har en Stadspark som likt andra centrala
parker andas lugnhet och eftertanke. Man började anlägga parker i slutet av 1800talet så folk skulle ha möjlighet att njuta och strosa runt bland växter, konstverk samt
känna lugn och harmoni.
Det finns idag i Sverige ett antal parker som ligger centralt och som används just i
detta syfte. Pildammsparken i Malmö, Örebro stadspark samt trädgårdsföreningen i
Göteborg respektive Lindköping har samma uppbyggnad och mål med sina centrala
parker. Dessa ett axplock av parker används som det en gång var tänkt, för rekreation
och eftertanke samt för olika evenemang som kräver gröna ytor. Vår stadspark
används idag flitigt och det är meningen att man ska kunna vistas i parken och
uppleva stillhet.
Vår ambition med parken är att fortsätta på den inslagna vägen och ej omvandla
parken till en idrottsanläggning. Idrottsanläggningar finns på andra ställen och de är
viktiga för folkhälsan. Stadsparken är också viktig för folkhälsan men ur ett annat
perspektiv än idrottsperspektivet.
Vi vill därmed värna om Stadsparken i Borås och framhäva dess betydelse för
Boråsarna som en grön lunga i centrum.
TEKNISKA NÄMNDEN

Alexis Mouschopanis (M)
Gunnar Isackson
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2016-04-04

Dnr 2012/KS0772

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Åke Thor

Nr 90
Kommunfullmäktige
Svar på motion av Anna
Christensen (M);
Fritidsgårdarmed
Svar på motion avprofilinriktning
Anna Christensen (M);
2016-03-16
Dnr. 2012/KS0772 827
Fritidsgårdar med profilinriktning

Anna Christensen (M) har till Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december
2012 lämnat en motion om fritidsgårdar med profilinriktning.
Motionen har remitterats till de tre stadsdelsnämnderna och Ungdomsrådet. SDN
Norr och SDN Väster har avstyrkt motionen. SDN Öster har tillstyrkt motionen.
Ungdomsrådet ställer sig bakom förslaget. Remissyttrandena biläggs i sin helhet.
Kommunstyrelsen konstaterar att stadsdelsnämnderna har olika uppfattning. Detta
medför att frågan behöver belysas ytterligare och är en orsak till att motionen inte
besvarades omgående.

I ett skede när stadsdelsnämnderna håller på att avvecklas förefaller det inte lämpligt
att arbeta vidare för att försöka uppnå en gemensam ståndpunkt. Istället anser Kommunstyrelsen att det är lämpligt att frågan överlämnas till Fritids- och folkhälsonämnden, som ju kommer att bli ansvarig för fritidsgårdarena fr.o.m. 2017. Kommunstyrelsen bedömer att avgörandet av de berörda frågorna ligger inom ramen för
det ansvar, som denna nämnd kommer att ha som huvudman för fritidsgårdarna.
Ärendet behöver alltså inte återkomma till Kommunfullmäktige.
I ett ärende av detta slag skall även fortsättningsvis samråd ske med det som nu är
Ungdomsrådet. Det blir en uppgift för Fritids- och folkhälsonämnden att beakta detta
utifrån de samrådsformer som kommer att gälla för den nya organisationen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionärernas förslag överlämnas till Fritids- och folkhälsonämnden för handläggning.
Fritids- och folkhälsonämnden ska återrapportera till Kommunstyrelsen senast andra
kvartalet 2017 med en uppföljning av arbetet.
Motionen förklaras besvarad
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd

OSTADRESS

BESÖKSADRESS

01 80 Borås

Kungsgatan 55
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Magnus Widén
Ekonomichef
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ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Anna Christensen (M);
Fritidsgårdar med profilinriktning
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionärernas förslag överlämnas till Fritids- och folkhälsonämnden för handläggning
Fritids- och folkhälsonämnden ska återapportera till Kommunstyrelsen senast andra
kvartalet 2017 med en uppföljning av arbetet.
Motionen förklaras besvarad
För Moderaterna
Annette Carlson

För Liberalerna
Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet
Kerstin Hermansson

För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig
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Kommunfullmäktige

Svar på motion av Anna Christensen (M);
Fritidsgårdar med profilinriktning
Anna Christensen (M) har till Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december
2012 lämnat en motion om fritidsgårdar med profilinriktning.
Motionen har remitterats till de tre stadsdelsnämnderna och Ungdomsrådet. SDN
Norr och SDN Väster har avstyrkt motionen. SDN Öster har tillstyrkt motionen.
Ungdomsrådet ställer sig bakom förslaget. Remissyttrandena biläggs i sin helhet.
Kommunstyrelsen konstaterar att stadsdelsnämnderna har olika uppfattning. Detta medför att
frågan behöver belysas ytterligare och är en orsak till att motionen inte besvarades omgående.
I ett skede när stadsdelsnämnderna håller på att avvecklas förefaller det inte lämpligt att arbeta
vidare för att försöka uppnå en gemensam ståndpunkt. Istället anser Kommunstyrelsen att det är
lämpligt att frågan överlämnas till Fritids- och folkhälsonämnden, som ju kommer att bli ansvarig
för fritidsgårdarena fr.o.m. 2017. Kommunstyrelsen bedömer att avgörandet av de berörda
frågorna ligger inom ramen för det ansvar, som denna nämnd kommer att ha som huvudman för
fritidsgårdarna.
Ett ärende av detta slag skall även fortsättningsvis samråd ske med det som nu är Ungdomsrådet.
Det blir en uppgift för Fritids- och folkhälsonämnden att beakta detta utifrån de samrådsformer
som kommer att gälla för den nya organisationen. Kommunstyrelsen anser inte att ärendet bara
ska skickas vidare utan eventuell möjlighet till uppföljning. Då är risken stor att det faller mellan
stolarna. Därför vill Kommunstyrelsen att Fritids- och folkhälsnämnden får i uppdrag att
återrapporterar om hur det aktuella arbetet går senast sommaren 2017.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionärernas förslag överlämnas till Fritids- och folkhälsonämnden för handläggning
Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att återapportera till Kommunstyrelsen
senast andra kvartalet 2017 med en uppföljning av arbetet.
Motionen förklaras besvarad
KOMMUNSTYRELSEN
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Fritidsgårdar med profilinriktning

Ungdomars fritidsintressen varierar över tid och kan se olika ut beroende på ålder och
bakgrund. När man är yngre kan idrott vara den främsta hobby, medan det några år senare
växer fram ett intresse för datorer och IT. För att skapa fler attraktiva aktiviteter för våra unga
på eftermiddagar och kvällar föreslår jag att Borås Stad inför fritidsgårdar med
profilinriktning.
Genom att fritidsgårdarna fokuserar på en typ av verksamhet kan ungdomar i större
utsträckning ges möjligheten att fördjupa sig inom de områden som verkligen intresserar dem.
Multimedia, idrott och hälsa, naturvetenskap är några exempel på profileringsområden, men
givetvis är det ungdomarnas egna önskemål som bör vara utgångspunkten.
Idag är fritidsgårdar en ovärderlig och trygg mötesplats för våra unga. Det är en mötesplats
där de kan träffa sina vänner och hitta på olika saker tillsammans i en drogfri miljö. Genom
att införa profilinriktning tror vi att fler ungdomar skulle lockas att besöka stadens
fritidsgårdar.

Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
– Ge i uppdrag åt Kommunstyrelsen att utreda möjligheten att införa fritidsgårdar med
profilinriktningar i Borås Stad.

Anna Christensen (M)
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Lars Larsson
Områdeschef Fritid/Kultur/Lokalt inflytande

2013-02-28

Dnr 2012/SDNN0204 827
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Svar på remiss Motion Fritidsgårdar med
profilinriktning
Kommunstyrelsens diarienummer: 2012/KS0772

Nämndens beslut

Stadsdelsnämnden Norr avstyrker Motion Fritidsgårdar med profilinriktning
och översänder svaret till Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Gården ska mobilisera engagemang, lärande och aktivitet och vara en resurs
för olika initiativ och idéer i närområdet. Detta förutsätter att gården är
öppen för alla ungdomar och intressen. En ensidig profil är i detta
sammanhang begränsande.
Stadsdelsnämnden Norr anser att fritidsgårdar med stark profilinriktning
riskerar att motverka de idéer och inriktningsmål som anges i det av
Kommunfullmäktige beslutade programmet för fritidsgårdsverksamhet.
Stadsdelsnämnden avstyrker därför motionen.

Nämndens yttrande i sin helhet

På de flesta fritidsgårdar sker en viss profilering av verksamheten beroende
på vad de ungdomar som för tillfället besöker gården har för intressen och
önskemål, men att profilera en fritidsgård för snävt och ensidigt talar emot
flera av de idéer som är bärande.
I det av Kommunfullmäktige beslutade programmet för fritidsgårds2 (3)
verksamhet slås en mängd inriktningsmål fast. Det anges att alla ska vara
välkomna, gården ska vara öppen för olika perspektiv och demokrati på
riktigt är ett nyckelord.
Lars Larsson
2013-02-28
Dnr 2012/SDNN0204 827
Områdeschef Fritid/Kultur/Lokalt
Gårdarnainflytande
fokuserar alltmer på delaktighet och verksamheten byggs kring
ungdomarnas erfarenheter, kunskap och intressen. Eftersom ungdomarna
som besöker gården växlar och likaså deras intressen måste fritidsgårdarna
vara flexibla och snabbt kunna förändra verksamheten. En ensidig profil
försvårar detta.
I programmet lyfts fram att fritidsgården ska vara ett nav i närområdet och
ta initiativ till och underlätta nätverk mellan olika aktörer. Gården ska
mobilisera engagemang, lärande och aktivitet och vara en resurs för olika
initiativ och idéer i närområdet. Detta förutsätter att gården är öppen för alla
ungdomar och intressen. En ensidig profil är även i detta sammanhang
begränsande.

Ekologiskt perspektiv

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

Profilering av fritidsgårdar innebär vanligtvis inte ökade kostnader, dock kan
val av viss typ av profil innebära en ökade kostnader.

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

Ekonomiskt perspektiv

Profilering av fritidsgårdar innebär vanligtvis inte ökade kostnader, dock kan
val av viss typ av profil innebära en ökade kostnader.

Socialt perspektiv
Barn och unga

På verket sätt berör beslutet barn och ungdomar nu eller i framtiden, direkt eller
indirekt?
Beslutet berör direkt ungdomar då fritidsgårdarna besöks företrädesvis av
ungdomar.
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja, Lokala ungdomsrådet i Norr har fått remissen, men har avböjt att svara.
Ungdomar har fått möjlighet att lämna synpunkter via fritidsgårdarnas
facebook-sidor.
3 (3)
Likabehandling

Valet av profil kan påverka vilka ungdomar som besöker fritidsgården och
Lars Larsson
2013-02-28
Dnr 2012/SDNN0204 827
kan få såväl negativ som positiv inverkan ur ett jämställdhets- och
Områdeschef Fritid/Kultur/Lokalt inflytande
mångfaldsperspektiv.

Omvärldsperspektiv

Omvärldsperspektivet har inte beaktats i ärendet.

Facklig samverkan

Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2013-02-25.

Remissinstans

Ärendet har skickats på remiss till
- Lokala ungdomsrådet.

STADSDELSNÄMNDEN NORR

Malin Carlsson (S)
Ordförande

Bo Drysén
Stadsdelschef
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Kommunstyrelsen

Motion: Fritidsgårdar med profilinriktning
Nämndens yttrande
I motionen föreslås att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheten att införa
fritidsgårdar med profilinriktningar i Borås Stad.
Nu och sedan många år tillbaks har Borås fritidsgårdar satsat extra på olika inriktningar,
vilket kan tolkas som olika profiler. Någon aktiv marknadsföring av fritidsgårdarna utifrån
sin inriktning har dock varit begränsad.
Stadsdelsnämnden Öster noterar att i dagsläget har brukarinflytande fått en mer framskjuten
plats, vilket gör att det är ungdomarnas intressen som i allt högre grad styr inriktningen på
fritidsgårdarna.
De verksamheter som genomförs på fritidsgårdarna är i första hand inte till för att stärka
ungdomarna i ämnet som sådant, utan fungerar mer som ett verktyg för att bygga relationer
med ungdomarna som i sin tur skall hjälpa dem i sitt vuxenblivande.
Lokala Ungdomsrådet lyfter i sitt remissvar fram vikten av att fritidsgårdarna bör arbeta mer
aktivt med att marknadsföra olika teman som gårdarna arbetar med under året.
Stadsdelsnämnden Öster delar den synpunkten.
Stadsdelsnämnden Öster ser inget hinder i att fritidsgårdarna lyfter fram och marknadsför
olika teman förutsatt att de baseras på ungdomarnas intressen och tillstyrker därför
motionen.
Barnkonsekvensanalys
Kommer beslutet att beröra barn och ungdom nu eller i framtiden?
Ja.
Har barn och ungdom som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin mening?
Ja. Ungdomsrådet har lämnat synpunkter, se bilaga.
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Handläggare
Kjell-Åke Karlsson

Sammanträdesdatum 2013-03-26
kommunfullmäktiges handlingar
2012/SDNO0189
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Förslag till beslut på sammanträdet
Petter Löberg (S) föreslår att motionen avstyrks.
Ordförande Anna Christensen (M) föreslår att motionen tillstyrks.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Stadsdelsnämnden Öster beslutar
att tillstyrka motionen.
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka motionen Fritidsgårdar med profilinriktning.
Reservationer
Petter Löberg (S), Emina Beganovic (S), Bo-Göran Gunnarsson (MP),
Joakim Englund (S), Peter Lund (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
förslag.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER
Anna Christensen
Ordförande

Rita Johansson
Stadsdelschef

Bilagor:
- Motion: fritidgårdar med profilinriktning
- Svar från Lokala Ungdomsrådet, Stadsdel Öster
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Kommunstyrelsen

Motion: Fritidsgårdar med profilinriktning
Kommunstyrelsens diarienummer: 2012/KS0772

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
Stadsdelsnämnden Väster beslutar:
1. Att förslaget om fritidsgårdar med profilinriktning avslås.
2. Upprättat yttrande godkänns och sänds till Kommunstyrelsen.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Stadsdelsnämnden Väster har fått möjlighet att yttra sig över en motion om
fritidsgårdar med profilinriktning. Då det i dag redan finns viss profilering på
fritidsgårdarna utifrån de ungdomar som just nu besöker gården kan en starkare
profilering få motsatt effekt och i stället bli begränsande.
Stadsdelsnämnden Väster har tagit del av det lokala Ungdomsrådets yttrande över
motionen.
Nämndens yttrande i sin helhet
Stadsdelsnämnden Väster har fått möjlighet att yttra sig om en motion rörande
”Fritidsgårdar med profilinriktning”. Motionären vill utreda möjligheten att införa
fritidsgårdar med profilinriktning i Borås Stad. Exakt vad som avses med
profilinriktning kan vara svårt att bedöma men flera av Borås Stad fritidsgårdar har
redan i dag en viss profilering.
Profileringen präglas framför allt av vad de ungdomar som för tillfället besöker
gården har för intresse och önskemål men också av den utrustning och kompetens
som finns på respektive ställe. Ett allt större fokus läggs på delaktighet och
verksamheten byggs kring de besökande ungdomarnas erfarenheter och kunskap.
Fritidsgårdsverksamheten har som mål att nå en bred besöksgrupp utifrån just
intressen och erfarenheter i syfte att skapa nya och spännande nätverk/kontakter. En
för stark profilering kan försvåra detta.

B 962

kommunfullmäktiges handlingar | 28 april 2016

2

I det av KF beslutade programmet för fritidsgårdsverksamhet i Borås Stad betonas
fritidsgården som en mötesplats i närområdet där alla ska vara välkomna och där
delaktighet, inflytande och mångfald ska vara vägledande. En allt för stark profilering
kan därför även i detta hänseende bli begränsande.
På flera av Borås Stads fritidsgårdar visar statistik att flickor är klart
underrepresenterade bland besökarna. Profilering genom riktad verksamhet till vissa
grupper kan ibland vara ett sätt att försöka möta exempelvis flickors rätt till öppen
fritidsverksamhet.
Reservation
Kerstin Hermansson (C), Mats Brandt (C), Nancy Kindblad (M), Gunvie Peeker (M)
och Joakim Malmberg (FP) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.
Lennart Andreasson
Ordförande
Malin Aronsson
Förvaltningschef
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andläggare
kiba Ekic
n. 033-35 82 kommunfullmäktiges
02
handlingar

| 28 april 2016

Motion, Fritidsgårdar med profilinriktning
Ungdomsrådets yttrande i sammanfattning
Ungdomsrådets ledamöter ser positiv på denna satsning och ställer sig bakom
förslaget.
Ungdomsrådet lyfter några synpunkter när det gäller förslaget. Ledamöterna tror
att förslaget kan öka utbudet av aktiviteter för unga i Borås vilket är positivt.
Förslaget kan även leda till större delaktighet och inflytande över fritidsutbudet
för unga, detta ser ledamöterna särskilt positivt på. Det är också bra att samla
ungdomar efter intresse, det bidrar till att unga från olika delar i kommunen
träffas och lär känna varandra.
En oro som ungdomsrådet har kring förslaget är att det kan leda till att enbart en
viss grupp unga besöker fritidsgårdar. På grund av detta vore det viktigt med en
blandning av vanliga gårdar och gårdar med profilinriktning. Ungdomsrådet vill
särskilt lyfta fram att det är viktigt att ta tillvara på önskemål från unga och
fritidsgårdsbesökare innan fritidsgårdarnas profil arbetas fram, det är viktigt att
föra unga delaktiga från början av arbetet.
Ungdomsrådets yttrande i sin helhet
I Ungdomsrådet sitter representanter från Borås 7-9 skolor, gymnasieskolor och
fritidsgårdar. De är oftast runt 20-30 personer. Representanterna som sitter i
ungdomsrådet skall vara valda av respektive elevråd eller gårdsråd. Syftet med
ungdomsrådet är att ungdomar skall få mer inflytande i kommunen så att Borås
Stad blir en bra stad för ungdomar att bo i. Ungdomsrådet vill kunna fånga upp
ungdomsfrågor från hela kommunen, däremot vill Ungdomsrådet poängtera att
de inte kan representera ALLA ungdomar i kommunen.
Ungdomsrådet har fått möjligheten att yttra sig över motionen angående
fritidsgårdar med profilinriktning. Ungdomsrådets ledamöter ser positiv på
denna satsning och ställer sig bakom förslaget.

andläggare
kiba Ekic
n. 033-35 82 02

Ungdomsrådet lyfter några synpunkter
när det gäller förslaget. Ledamöterna
REMISSVAR
2 (2)tror
att förslaget kan öka utbudet av aktiviteter för unga i Borås vilket är positivt.
Förslaget kan även leda till större
delaktighet och inflytande
över fritidsutbudet
2012-04-10
Dnr
för unga, detta ser ledamöterna särskilt positivt på. Det är också bra att samla
ungdomar efter intresse, det bidrar till att unga från olika delar i kommunen
träffas och lär känna varandra.
En oro som ungdomsrådet har kring förslaget är att det kan leda till att enbart en
viss grupp unga besöker fritidsgårdar. På grund av detta vore det viktigt med en
blandning av vanliga gårdar och gårdar med profilinriktning. Ungdomsrådet vill
särskilt lyfta fram att det är viktigt att ta tillvara på önskemål från unga och
fritidsgårdsbesökare innan fritidsgårdarnas profil arbetas fram, det är viktigt att
föra unga delaktiga från början av arbetet.
Maja Karlsson
Ordförande Borås Stads Ungdomsråd
Sakiba Ekic
Ungdomsstrateg
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Dnr 2012/KS0472

vd: Ekonomistyrning
Handläggare: Åke Thor

OSTADRESS

01 80 Borås

Nr 91
Kommunfullmäktige
Svar på motion av Annette Carlson (M);
En barnomsorg
förAnnette
alla
Svar
på motion av
Carlson (M);
2016-02-19
Dnr. 2012/KS0472 714
En
barnomsorg
för alla
Annette Carlson (M) har till Komunfullmäktiges sammanträde den 20 juni 2012 lämnat en motion om en barnomsorg för alla. I motionen föreslås:
Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att utreda behovet och efterfrågan av en utökad barnomsorg med
flexibla öppettider samt kostnader för detta
Stadsdelsnämnderna skall erbjuda en utökad barnomsorg med flexibla öppettider om behov och
efterfrågan finns
Samtliga stadsdelsnämnder har i princip tillstyrkt den verksamhetsinriktning som föreslås i motionen.
Under den tid som förflutit sedan motionen skrevs har utbudet av natt- och
helgöppna förskolor i Borås ökat så att nu finns en förskola i varje stadsdel med detta
utbud. Motionärens syfte är således tillgodosett.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad.
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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En barnomsorg för alla!
Att få ihop vardagen är inte alltid lätt. Är du dessutom förälder och arbetar obekväma tider, då
kan det vara svårt och ibland nästintill omöjligt att lösa den dagliga planeringen. Genom att
erbjuda en flexibel barnomsorg i form av t.ex. nattöppna dagis kan vi dock underlätta
vardagen för många barnfamiljer.
Valet av arbete eller möjligheten att arbeta ska inte behöva styras av öppettiderna på våra
dagis eller vart de är belägna. Jag vill därför att Borås Stad ska ha en barnomsorg som kan
erbjuda avlastning, stöd och olika valmöjligheter för personer med obekväma arbetstider.
Detta är en central del för en modern välfärd, liksom det är viktigt för en politik för fler i
arbete. En flexibel och väl utbyggd barnomsorg lägger även grunden för större jämställdhet
både i hemmet och på arbetsplatsen.
Idag finns det i Borås bara ett nattöppet dagis beläget på Hässleholmen. Jag har fått
indikationer på att det innebär en begränsning för många som inte har bil, tid eller möjlighet
att skjutsa sina barn dit. Många är i behov av nattis, men måste välja bort det på grund av
praktiska skäl. Att vara utan barnomsorg kan innebära att man måste tacka nej till en
anställning, begräsningar i arbetet eller i värsta fall att man tvingas säga upp sig.
Utan dagisplats blir man dessutom som förälder utelämnad till sitt sociala nätverk som istället
får agera barnvakt. Detta innebär en otrygghet för många och det riskerar att slita på de nära
relationerna. Har man ett begränsat socialt nätverk blir man dessutom extra utsatt. En väl
utbyggd barnomsorg på obekväma tider innebär en avlastning för alla barnfamiljer, oavsett
förutsättningar och bakgrund.
Det är viktigt att vi tar denna problematik på allvar och att vi lyssnar till personal och
föräldrar. Finns behovet och efterfrågan borde Borås Stad, utifrån de budgetförutsättningar
som råder, i större utsträckning erbjuda en flexibel barnomsorg. Givetvis anser jag som
moderat att alternativa aktörer skall ges utrymme att etablera sig även när det gäller
barnomsorg på obekväm arbetstid.
Med anledning av ovanstående föreslår jag Kommunfullmäktige besluta att:
-

Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att utreda behovet och efterfrågan av en utökad
barnomsorg med flexibla öppettider samt kostnader för detta.

-

Stadsdelsnämnderna skall erbjuda en utökad barnomsorg med flexibla öppettider om
behov och efterfrågan finns.

Annette Carlson (M)
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Motion: En barnomsorg för alla!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2012/KS0472

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
Stadsdelsnämnden Väster beslutar:
1. Motionen ”En barnomsorg för alla” tillstyrkes.
2. Yttrandet översänds till Kommunstyrelsen.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Stadsdelsnämnden Väster har fått möjlighet att yttra sig över motionen ”En
barnomsorg för alla!”.
Stadsdelsnämnden Väster anser att det är viktigt att utreda behovet, efterfrågan och
kostnaden för mer flexibla vistelsetider vid Stadsdelens befintliga förskolor samt
utökade vistelsetider för en tilltänkt nattöppen förskola.
Nämndens yttrande i sin helhet
Stadsdelsnämnden Väster har fått möjlighet att yttra sig över motionen ”En
barnomsorg för alla!”.
Motionen angående en barnomsorg för alla innehåller förslag om att i större
utsträckning kunna erbjuda flexibla öppettider på förskolor för att ge föräldrar ökade
möjlighet till att kunna arbeta på obekväma arbetstider.
Förskoleverksamheten skall tillhandahålla barnomsorg i den omfattning det behövs
med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete eller studier eller barnets behov, enl.
Skollagen 6§.
Motionen ligger i linje med Stadsdelsnämnden Västers beslut i Budget 2012 om att 2
särskilt prioritera en ökad flexibilitet gällande förskolans öppettider.
Stadsdelsnämnden Väster anser att det är viktigt att utreda behovet, efterfrågan och
kostnaden för mer flexibla vistelsetider vid Stadsdelens befintliga förskolor samt
utökade vistelsetider för en tilltänkt nattöppen förskola.

Lennart Andreasson
Ordförande
Malin Aronsson
Stadsdelschef
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Yttrande över motionen ”En barnomsorg för alla!”
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta:
1. Motionen ”En barnomsorg för alla” tillstyrkes.
2. Yttrandet översänds till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Stadsdelsnämnden Väster har fått möjlighet att yttra sig över motionen ”En
barnomsorg för alla!”.
Verksamheten anser att det är viktigt att utreda behovet, efterfrågan och
kostnaden för mer flexibla vistelsetider vid Stadsdelens befintliga förskolor
samt utökade vistelsetider för en tilltänkt nattöppen förskola.
Yttrande i sin helhet
Stadsdelsnämnden Väster har fått möjlighet att yttra sig över motionen ”En
barnomsorg för alla!”.
Motionen angående en barnomsorg för alla innehåller förslag om att i större
utsträckning kunna erbjuda flexibla öppettider på förskolor för att ge
föräldrar ökade möjlighet till att kunna arbeta på obekväma arbetstider.
Förskoleverksamheten skall tillhandahålla barnomsorg i den omfattning det
behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete eller studier eller barnets
behov, enl. Skollagen 6§.
Motionen ligger i linje med Stadsdelsnämndens beslut i Budget 2012 om att
särskilt prioritera en ökad flexibilitet gällande förskolans öppettider.
TJÄNSTESKRIVELSE
Verksamheten anser att det är viktigt att utreda behovet, efterfrågan och
kostnaden för mer flexibla vistelsetider vid Stadsdelens befintliga förskolor
samt utökade vistelsetider för en tilltänkt nattöppen förskola.
2012-08-07
Marie Gerdin
Områdeschef förskola
033 35 54 20

STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER

Malin Aronsson
Stadsdelschef
B 968

2 (2

2012/SDNV014

Håkan Anving
Områdeschef förskola

2012-08-23

Dnr 2012/SDNN0112 719
kommunfullmäktiges handlingar | 28 april 2016

Svar på remiss Motion En barnomsorg för alla
Kommunstyrelsens Dnr 2012/KS0472

Nämndens beslut

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker motionen med tillägget att medel måste
tillskjutas förskolan för de merkostnader som en utökad omsorg ger.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Stadsdelsnämnden Norr ser det angeläget att stadsdelsnämnderna utreder
behovet och efterfrågan av en utökade barnomsorg med flexibla öppettider
samt kostnader för detta.
När det gäller förslaget att erbjuda en utökad barnomsorg med flexibla
öppettider om behov och efterfrågan finns ställer sig nämnden bakom
ambitionen, men ser det nödvändigt att budgetramarna utökas med den
merkostnad som detta innebär. Utökade öppettider ryms inte inom den
ordinarie budgetramen.
Ur ett jämställdhets-, likvärdighets- och brukarperspektiv är det viktigt att ett
övergripande beslut tas i frågan för hela Borås Stad.

Nämndens yttrande i sin helhet

Idag har Borås Stad en nattöppen förskola, ”Nattis” på Hässleholmen.
Medborgare som har behov av förskola utanför de av tradition ordinarie
öppettiderna är hänvisade dit. Som regel innebär det att barnet får flytta hela
sin placering från sitt boendeområde.
Förskolan ser att fler föräldrar än tidigare jobbar obekväma tider, vilket blir
än mer komplicerat om man är ensamstående och eller därtill har ett litet
kontaktnät i staden.
Nämnden ser det angeläget att frågan utreds vidare. En fördjupad
inventering behövs för att kartlägga hur många barn som har behov av
omsorg utanför de idag ordinarie tiderna samt om det rör sig om specifika
geografiska områden. Frågan över hur omsorg på obekväma tider kan eller

B 969

Håkan Anving
Områdeschef förskola

2012-08-23
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ska erbjudas behöver också utredas. Det är angeläget att frågan löses ur ett
likvärdighetsperspektiv så att medborgarna i Borås Stad får samma service.
Motionären uttalar två förslag till beslut. När det gäller uppdraget att utreda
behovet och efterfrågan av en utökad barnomsorg med flexibla öppettider
samt kostnader för detta ställer sig Stadsdelsnämnden bakom förslaget.
Förslaget att erbjuda en utökad barnomsorg med flexibla öppettider ställer
sig nämnden bakom med tillägget att det förutsätter att extra medel tillförs.
Denna utökade service ryms innebär ökade kostnader.
Remissinstans
Ärendet har inte skickats på remiss.
Facklig samverkan
Information vid LSG, Lokal samverkansgrupp, 2012-08-08 och FSG,
Förvaltningens samverkansgrupp, 2012-08-13.
Barnkonsekvensanalys, BKA
Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar nu eller i framtiden, direkt eller indirekt?
Ja. Beslutet berör barn både nu och framgent. Om förslaget går igenom
kommer barnen i större utsträckning att kunna vara kvar i sitt närområde
när föräldrar arbetar på obekväma arbetstider. Barn som kan komma att
beröras av beslutet har inte fått uttrycka sin mening.
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Nej.

STADSDELSNÄMNDEN NORR

Malin Carlsson (S)
Ordförande
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Remissvar: Motion - En barnomsorg för alla
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka motionen: En barnomsorg för alla och skicka
yttrandet till Kommunstyrelsen.
Nämndens yttrande
Motionen angående en barnomsorg för alla innehåller förslag om att i större utsträckning
kunna erbjuda flexibla öppettider på förskolor för att ge föräldrar ökade möjligheter till att
kunna arbeta på obekväma arbetstider.
Förskoleverksamheten ska tillhandahålla barnomsorg i den omfattning det behövs med
hänsyn till föräldrars förvärvsarbete eller studier eller barnets behov, enl. Skollagen 6§.
Verksamheten anser att det är viktigt att utreda behovet, efterfrågan och kostnaden för mer
flexibla vistelsetider vid stadsdelens befintliga förskolor. I stadsdel Öster finns redan en
nattöppen förskola med hela Borås som upptagningsområde.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER

Anna Christensen
Ordförande

Rita Johansson
Stadsdelschef
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Dnr 2013/KS0629

Avd: Näringsliv
Handläggare: Jonas Widerström
Kommunfullmäktige

Nr 92
Svar på motion av Annette Carlson (M) och Hamid Fard
Svar på motion av Annette Carlson (M) och
(FP); Kulturkompetens.nu
Hamid Fard
(FP); Kulturkompetens.nu
2016-03-08
Dnr. 2013/KS0629
139
Annette Carlson (M) och Hamid Fard (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-10-24 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att uppdra åt Kommunstyrelsen att införa en frivillig databas över
kompetenser och erfarenheter.
Motionen har varit remitterad till: Arbetslivsförvaltningen
Arbetslivsnämndens remissvar
Arbetslivsnämnden tillstyrker remissen.
Arbetsförmedlingen har i sitt uppdrag att kartlägga yrkeskompetenser som kan vara
aktuella för Svensk arbetsmarknad och matcha mot arbetsmarknadens behov.
Arbetslivsnämnden ser inte detta som sitt ansvar, utan det är en fråga som bör besvaras av Näringslivsenheten och/eller Kulturnämnden. Sedan delar nämnden helt motionens intentioner i att vi måste bli bättre på att tillvarata kompetensen hos våra nyanlända eller återinflyttade Boråsare.
Övervägande
Kommunstyrelsen delar motionärernas uppfattning om behovet av en samlad kompetensbank från personer som är nyanlända men också invånare som är utrikesfödda
eller har vistats under långa perioder utomlands. Kommunstyrelsen anser att uppdraget med en frivillig databas enligt ovan skall hanteras av Arbetslivsnämnden.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad
Arbetslivsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna till att införa en frivillig databas över
kompetenser och erfarenheter från personer som är nyanlända men också invånare som är utrikes- 2
födda eller har vistats under långa perioder utomlands.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd

OSTADRESS

BESÖKSADRESS

01 80 Borås

Kungsgatan 55
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Kulturkompetens.nu
Människor som kommer till vår stad för med sig unika upplevelser, erfarenheter och kunskaper i allt
från språk till affärskulturer. I Borås finns ett stort antal invånare som är utrikes födda eller har vistats
under långa perioder utomlands.
Enligt en studie från Utrikesdepartementen leder ökad invandring till ökad svensk handel1. Människor
födda utomlands besitter goda kunskaper om kultur, religion, språk och politik i sina forna hemländer.
Genom sina kontaktnät har de särskilt goda förutsättningar att underlätta utrikeshandel. Enligt studien
ger en tioprocentig ökning av antalet utlandsfödda i genomsnitt sex procent mer export.
Samhället har mycket att vinna på att ta bättra tillvara på utländsk kompetens. Att ta hjälp av utrikes
födda kan t ex visa sig vara ett överlägset sätt att hjälpa företag utomlands.
Det finns också ett stort antal svenskfödda som levt stora delar av sina liv utomlands. Det är en enorm
kompetensbas som Borås borde främja och utnyttja i högre utsträckning.
För att bättre tillvarata den kompetens som människor med erfarenheter från andra länder besitter,
föreslår vi att Borås Stad inrättar en databas där personer med erfarenheter från andra länder frivilligt
kan registrera sig och lista sin erfarenhet, bakgrund, sina språkkunskaper och sin kompetens.
Databasen skulle vara offentlig och sökbar på olika kategorier. Detta skulle underlätta för företag,
organisationer och privatpersoner som önskar komma i kontakt med människor med en specifik
kompetens och kunskap. Till exempel så skulle skolor som undervisar om en viss religion, ett visst
land eller en viss händelse i historien kunna bjuda in en person med rätt profil som talare. Det kan
även handla om översättare, mentorer och rådgivare för våra exportföretag, för affärskontakter osv. Vi
tror att databasen med fördel skulle kunna tas fram av Näringslivskontoret.
En sådan databas skulle öka tillgängligheten till kompetent arbetskraft med mångkulturell bakgrund
och främja såväl förståelsen som respekten för och mellan individer från olika kulturer och länder.
Vi föreslår därför Kommunfullmäktige besluta att:
- uppdra åt Kommunstyrelsen att införa en frivillig databas över ovan beskrivna kompetenser och
erfarenheter.

Annette Carlson (M)

Hamid Fard (FP)

1

Andreas Hatzigeorgiou, Migration och handel – uppmuntrar invandring utrikeshandel, Ekonomisk debatt, nr 7
2009

B 973

1(1)
kommunfullmäktiges handlingar | 28 april 2016

2016-03-07

Dnr 2014/KS0461

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Åke Thor
Kommunfullmäktige

Nr 93
Svar
av Malin
MalinWickberg
Wickberg(M),
(M), Annacarin
Svar på
på motion
motion av
Martinsson
(M) och Annette
Carlson
(M):
Krafttag kring
Annacarin Martinsson
(M) och
Annette
Carllokalerna
på Engelbrektskolan
son (M): Krafttag
kring lokalerna på Engel2016-02-19
Dnr. 2014/KS0461 291
brektskolan
Malin Wickberg (M), Annacarin Martinsson (M) och Annette Carlsson (M) har till
Kommunfullmäktiges sammanträde 21 maj 2014 lämnat en motion med rubriken
”Krafttag kring lokalerna på Engelbrektskolan”.

Lokalförsörjningsnämnden och Stadsdelsnämnden Norr har yttrat sig över motionen.
Yttrandena biläggs.
Efter att nämnderna yttrat sig över motionen har en anpassning gjorts av matsalens
lokaler med avsikt att avhjälpa akuta behov. Dessutom gavs i budgeten för 2015 ett
uppdrag till Lokalförsörjningsnämnden att starta en förstudie av en utbyggnad av
Engelbrektskolan. Som en särskild bakgrund till uppdraget angavs i budgettexten att
skolans matsal inte täcker det behov som finns. Lokalförsörjningsförvaltningen arbetar nu med uppdraget.
I budgeten för 2016 fick Kommunstyrelsen ett uppdrag att göra en ”utredning om
skolstrukturen där användning, förändringar och var nya skolor ska byggas tas fram”.
Stadsdelsnämnden Norr biträder Kommunstyreslen i arbete med detta uppdrag.
Det pågår således utredningar som berör användning och utformning av Engelbrektskolan. När dessa är klara kan konkreta beslut om behovet av arbeten i skolan tas.
Motionens intentioner är härigenom i praktiken tillgodosedda.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd

OSTADRESS

BESÖKSADRESS

01 80 Borås

Kungsgatan 55
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Krafttag kring lokalerna på Engelbrektskolan
Elevers måltidssituation, på Engelbrektskolan, kan utan överdrift beskrivas
som kaotisk. Måltider intas i all hast för att så fort som möjligt kunna
lämna plats till någon annan som ska äta i matsalen. Alarmerande är den
stora risk för allvariga olyckor, som finns, när brännheta serveringsbleck
i stor trängsel måste bäras ut till serveringsdisken. Vi är oroliga för att
denna stressiga lunchmiljö kommer att ge negativa effekter på elevernas
skolresultat. Det talas redan om att elever väljer bort besök i matsalen
för att undvika den stressiga miljön. Hungriga elever orkar inte hålla
koncentrationen en hel skoldag.
I unga år är det viktigt att måltiden förknippas med något positivt. Ifall
”att äta” blir synonymt med att uppleva stress, finns det risk att
elevernas framtida matvanor påverkas till det sämre.
Den överhängande risken för brännskador vid serveringsdisken måste åtgärdas
snarast. Det är en arbetsmiljöfråga. Skolmatsalspersonalen ska inte behöva
gå till jobbet med en klump i magen, oroade för när den första allvarligare
olyckan inträffar.
I en rapport till Stadsdelsnämnden Norr har även behovet av nya lokaler på
Engelbrektskolan redovisats. Det framgår i denna rapport, med all
tydlighet, att lokalerna är ”mer än maximalt utnyttjade”. Utöver ovan
beskrivna brister i matsalen redovisas att antalet elever i
upptagningsområdet kommer att öka i framtiden, det är brist på
lärararbetsplatser och grupprum saknas för samtliga årskurser.
Det är därför vi moderater vill att det görs en förstudie på hur vi kan
bygga om, och till, lokalerna på Engelbrektskolan, för att skolan även i
framtiden ska ha möjlighet att ge bästa möjliga förutsättningar till sina
elever och anställda.
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MOTION

2014-05-20

Då vi bedömer situationen i matsalen så akut, vill vi prioritera en
förstudie av matsalen. Den ska presentera vilka åtgärder som krävs för att
kunna ge eleverna på Engelbrektskolan matro samt elever och personal en
trygg arbetsmiljö. Därefter är det angeläget att om- och tillbyggnad
påbörjas snarast.

Med hänvisning till ovanstående förslår vi Kommunfullmäktige besluta att
-

Uppdra Lokalförsörjningsnämnden att snarast påbörja en förstudie
kring hur Engelbrektskolans matsal kan erbjuda plats för fler elever
samt ge elever och personal en bättre arbetsmiljö.

-

Uppdra Lokalförsörjningsnämnden att göra en förstudie kring vilka
till- och ombyggnader av Engelbrektskolans lokaler som behövs på kort
och lång sikt.

Malin Wickberg (M)
Wiwi Rosvall (M)
Annacarin Martinsson (M)
Annette Carlson (M)
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Kommunstyrelsen

Motion: Krafttag kring lokalerna på Engelbrektskolan
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0461

Nämndens beslut
Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker motionen gällande Engelbrektskolan under förutsättning
att berörd stadsdelsnämnd gör det samma.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Tjänstemän från Lokalförsörjningsförvaltningen har påbörjat arbetet och arbetat fram ett
förslag redan under 2013 men saknar återkoppling. Efter överläggning både på tjänstemannanivå samt mellan berörda presidier har de inblandade kommit överens om en 3-stegs
lösning.
Kortsiktig lösning är ett redan framtaget förslag gällande en mindre ombyggnad av matsalen
för att skapa lite mer yta samt minimera risken för arbetsmiljöskador i samband med
servering.
Till vårterminen 2015 kommer Lokalförsörjningsförvaltningen tillsammans med Stadsdelsförvaltningen att komplettera med tillfälliga moduler enligt separat skrivelse.
I arbetet med Lokalresursplanen har stadsdelen lyft detta problem och i investeringsbudgetförslaget är medel för en förstudie avsatt under 2017.

Nämndens yttrande i sin helhet
Tjänstemän från Lokalförsörjningsförvaltningen har påbörjat arbetet och arbetat fram ett
förslag redan under 2013 men saknar återkoppling. Efter överläggning både på tjänstemannanivå samt mellan berörda presidier har de inblandade kommit överens om en 3-stegs
lösning.
Kortsiktig lösning är ett redan framtaget förslag gällande en mindre ombyggnad av matsalen
för att skapa lite mer yta samt minimera risken för arbetsmiljöskador i samband med
servering.
Till vårterminen 2015 kommer Lokalförsörjningsförvaltningen tillsammans med Stadsdelsförvaltningen att komplettera med tillfälliga moduler enligt separat skrivelse.
I arbetet med Lokalresursplanen har stadsdelen lyft detta problem och i investeringsbudgetförslaget är medel för en förstudie avsatt under 2017.

Lokalförsörjningsnämnden
Falco Güldenpfennig
Ordförande
Lars Nordin
Förvaltningschef
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Svar på remiss: Motion – Krafttag kring
lokalerna på Engelbrektskolan
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0461

Nämndens beslut

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker motionen ”Krafttag kring lokalerna på
Engelbrektskolan” och översänder svaret till Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Med tanke på att stadsdelsnämnden tidigare i flera olika sammanhang
påpekat de brister på Engelbrektskolan som nu tas upp i motionen har
nämnden inget att invända mot de förslag som framförs. Det bör dock
framgå av stadsdelsnämnden motionssvar att Engelbrektskolans lokaler är
en fråga som bör prioriteras och att en temporär lösning för kök och matsal
enbart kan betraktas som en åtgärd i avvaktan på en förändring som har
förutsättning att bli långsiktigt hållbar.
Möjligheterna att avlasta Engelbrektskolan genom hänvisning av elever till
annan skola är orealistiskt och ligger heller inte i linje med skollagens
bestämmelser om det fria skolvalet.
En fortsatt förskjutning av skolans resurser från undervisning till,
exempelvis, lokalkostnader är inte hållbart och det är därför angeläget att
skolan kompenseras för de ökade kostnaderna.

Nämndens yttrande i sin helhet
Inledning
I motion, daterad 2014-05-20, föreslår Malin Wickberg (M), Wiwi Rosvall
(M), Annacarin Martinsson (M) och Anette Carlsson (M) att
Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag att snarast påbörja en förstudie
kring hur Engelbrektskolans matsal kan erbjuda plats för fler elever samt ge
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elever och personal en bättre arbetsmiljö. Motionärerna förslår också att
Lokalförsörjningsnämnden får uppdraget att göra en förstudie kring vilka
till- och ombyggnader av Engelbrektskolans lokaler som behövs på kort och
lång sikt.
Yttrande
I underlaget till Lokalresursplanen 2015-2017 skrev stadsdelsnämnden Norr
bl a att Engelbrektskolan är maximalt utnyttjad vilket bl a visar sig i brist på
grupprum i samtliga årskurser samt brist på lärararbetsplatser. Matsalen har
otillräckligt antal sittplatser och serveringslogistiken medför riskmoment för
såväl elever som personal.
Befintlig paviljong som är placerad på skolgården är nedsliten och behöver
rustas upp eller ersättas med andra lokaler. Vidare framfördes att vissa av de
lokaler som används för undervisning inte är lämpade för ändamålet och att
skolan behöver byggas ut med, uppskattningsvis 500 – 600 kvadratmeter för
att öka antalet lektionssalar och grupprum, ökade lokalytor för fritidshem
och förberedelseklass samt större matsal. Nämnden framförde även att
projektet bör påbörjas redan under 2015.
Läsåret 2010/2011 uppgick antalet elever på Engelbrektskolan till 725.
Kommande läsår uppgår elevantalet till 750 och fritidshemsverksamheten
tar emot c:a 225 elever. Skolan inrymmer också en förberedelseklass.
Engelbrektskolan är den av stadsdelens skolor som har minst lokalyta och
lägst lokalkostnad räknat per elev.
För att göra det möjligt att överhuvudtaget ta emot de 6-åringar som var
bosatta inom Engelbrektskolans upptagningsområde genomfördes en
mindre ombyggnad på skolan under 2011. Förändringen innebar
uppsättning av tre mellanväggar med syfte att utöka antalet tillgängliga
lektionssalar.
I början av 2014 tog stadsdelsnämnden Norr beslut om att ge
Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att komplettera lokalerna vid
Engelbrektskolan med ytterligare 200 kvadratmeter i form av ytterligare en
paviljong i anslutning till befintlig paviljong. Av uppdragshandlingen
framgick bl a att skolan, i avvaktan på tillbyggnad, behöver kompletteras
med tillfälliga lokaler för att tillgodose en del av de mest angelägna
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lokalbehoven. Om skolan kompletteras med mer paviljongyta kan delar av
den verksamhet som bedrivs i skolbyggnaden flyttas till paviljongen och
därmed kan förberedelseklassen erbjudas mer ändamålsenliga lokaler.
Situationen i skolans matsal har diskuterat med
Lokalförsörjningsförvaltningen vid flera tillfällen. Olika temporära lösningar
har övervägts men det har varit svårt att hitta en lösning inom befintliga
lokaler som avhjälper bristerna i elevernas och personalens arbetsmiljö och
de riskmoment som uppstår i samband med serveringen.
Med tanke på att stadsdelsnämnden tidigare i flera olika sammanhang
påpekat de brister på Engelbrektskolan som nu tas upp i motionen har
nämnden inget att invända mot de förslag som framförs. Det bör dock
framgå av stadsdelsnämnden motionssvar att Engelbrektskolans lokaler är
en fråga som bör prioriteras och att en temporär lösning för kök och matsal
enbart kan betraktas som en åtgärd i avvaktan på en förändring som har
förutsättning att bli långsiktigt hållbar.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv

Åtgärder som genomförs på Engelbrektskolan i syfte att förbättra
verksamhetens lokalmässiga förutsättningar och arbetsmiljön för elever och
personal leder till ökade lokalkostnader. Oavsett hur angelägna åtgärderna är
så kan den hyreshöjning som blir resultatet inte finansieras inom
budgetramen om den inte räknas upp med hänsyn till kostnadsökningen.
Hyreshöjningen i samband med om- och tillbyggnaden av Bergdalskolan
motsvarade sex lärartjänster och en fortsatt förskjutning av resurser från
undervisning till, exempelvis, lokalkostnader är inte hållbart.

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

En bra arbetsmiljö för såväl elever som medarbetare är en viktig
förutsättning för att en skola skall kunna fullgöra sitt uppdrag. En bra
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arbetsmiljö och lokaler som underlättar genomförandet av undervisningen
borgar, i förlängningen, för att eleverna trivs, mår väl och når goda resultat.
Skolan är en viktig och betydelsefull del av samhällsstrukturen och eleverna
som skall utbildas och fostras till goda samhällsmedborgare bör erbjudas
goda förutsättningar under sin uppväxt och i det sammanhanget har skolan,
hur skolan fungerar och hur miljön ser ut stor betydelse.

Omvärldsperspektiv

Behovet av större lokaler på Engelbrektskolan bör naturligtvis sättas in i ett
större sammanhang.
Av lokalresursplanen 2015 – 2017 kan utläsas att Lokalförsörjningsnämnden, ur ett fastighetsekonomiskt perspektiv, anser att den snedvridna
elevfördelningen bör rättas till. Det är inte försvarbart att i första hand
bygga ut en skola när det finns närliggande skolor som står tomma.
I centralorten har radikala förändringar genomförts för att ta till vara
överskott på lokaler. I stadsdel Norr har det bl a inneburit att
förberedelseklasser inryms i befintliga lokaler och att grundsärskolan flyttas
från Sjöboskolan till Erikslundskolan för att Sjöboskolan skall ha möjlighet
att ta emot de elever som är bosatta inom skolans upptagningsområde. För
Erikslundskolans del har detta medfört att skolan numera inrymmer en
omfattande och lokalkrävande särskoleverksamhet och en förberedelseklass
samtidigt som elevantalet på skolan ökar med 40 elever inför läsåret
2014/2015.
Antalet elever i grundskolan kommer dessutom att öka ytterligare under de
närmast kommande åren.
Det finns följaktligen ingen grund för påståendet att det finns näraliggande
skolor som står tomma och möjligheterna att avlasta Engelbrektskolan
genom hänvisning av elever till annan skola är orealistiskt och ligger heller
inte i linje med skollagens bestämmelser om det fria skolvalet.
5(5)
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Lars Bengtsson
Områdeschef, skola
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STADSDELSNÄMNDEN NORR

Malin Carlsson (S)
Ordförande

STADSDELSNÄMNDEN NORR
Bo Drysén
Stadsdelschef
Malin Carlsson (S)
Ordförande

Bo Drysén
Stadsdelschef
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2016-03-21

Dnr 2015/KS0610

ersonal- och förhandling
Handläggare: Pelle Pellby, Annica Dahlen
Kommunfullmäktige

Nr 94
Svar på
på motion
motion av
Svar
av Ida
Ida Legnemark
Legnemark (V):
(V): Pröva
Pröva sextimmarssextimmars
för högre
kvalitet i
arbetsdag
förarbetsdag
högre kvalitet
i äldreomsorgen
äldreomsorgen
2016-03-01
Dnr. 2015/KS0610 020
Ärendet
Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-09-17 lämnat
motion om att pröva sex-timmars arbetsdag för högre kvalitet i äldreomsorgen.
I motionen föreslås att försök med sex-timmars arbetsdag genomförs i enlighet med
motionens intentioner.
Överväganden
Motionären vill under ett års tid på försök pröva sextimmars arbetsdag med bibehållen lön för personalen på ett äldreboende eller i en hemtjänstgrupp. I motionen redovisas tre fördelar med en arbetstidsförkortning i äldreomsorgen;
1. Personalen är piggare den tid då de är på arbetsplatsen, vilket är en kvalitetsförstärkning för de äldre
2. Större möjlighet till återhämtning och fritid vilket minskar risken för sjukfrånvaro
3. Borås Stad upplevs som en attraktiv arbetsgivare, dit fler väljer att söka sig
Motionären konstaterar också att arbetstidsförkortningen innebär en kostnad för att
erbjuda personalen kortare arbetstid med oförändrad lön.
Arbetstider i äldreomsorgen i Borås Stad
Arbetstider för anställda inom äldreomsorgen i Borås Stad regleras i kollektivavtalet
och dess Allmänna bestämmelser. Där anges att den ordinarie arbetstiden för heltidsanställd ska vara i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka, om inte annat framgår av
följande stycken.
I följande stycken anges att ”ordinarie arbetstid som är förlagd till vardag såväl som
sön- och helgdag eller till vardag och helgdag ska för heltidsanställd vara i genomsnitt
38 timmar 15 minuter per vecka under tillämplig beräkningsperiod”.
Detta innebär att personal inom äldreomsorgen i Borås Stad enligt allmänna bestämmelser har en arbetstid på i genomsnitt 38 timmar och 15 minuter.
I Borås Stad finns sedan 1988 ett lokalt kollektivavtal om arbetstidsförkortning. I
detta kollektivavtal har parterna träffat en överenskommelse om att samtlig personal
inom äldreomsorg med en arbetstid av i genomsnitt 38:25 timmar/vecka erhåller en
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arbetstidsminskning med 1,25 timmar/vecka. Detta innebär att personal inom äldreomsorgen arbetar i genomsnitt 37 timmar/vecka.
Pågående försök i Göteborg
Göteborg stad har ett pågående försök med sex-timmars arbetsdag och bibehållen lön
på Svartedalens äldreboende som har ett 70-tal platser och ett 60-tal anställda. Försöket ska ge underlag för hur sex-timmars arbetsdag påverkar hälsa och livsmöjligheter i
vid mening för vårdpersonal. Frågeställningen är också om arbetstidsförkortningen
ger möjlighet till fler jobb och om det uppstår samhällsekonomiska effekter för andra
aktörer.
Andra frågeställningar är hur den förkortade arbetsdagen påverkar hyresgästerna och
arbetsförutsättningarna för undersköterskorna samt produktivitet och kvalitet.
Försöket pågår under 2015-2016 och följs av forskare som jämför med ett kontrollboende där personalen jobbar som vanligt. Några mer definitiva slutsatser av försöket
i Göteborg finns ännu inte.
Merkostnaden för försöket på Svartedalens äldreboende beräknas till 8 mnkr bl.a. för
personal som behövs för att täcka den förkortade arbetstiden.
Erfarenheter sedan tidigare av försök med sextimmarsdag
Det har gjorts lite olika försök med sex-timmars arbetsdag under årens lopp. Få eller
inga har fortsatt efter försöksperioden. Det gör också att kunskapen om de långsiktiga
effekterna ut av en arbetstidsförkortning inte är tillräckligt. Här ger heller inte forskningen ännu några entydiga besked.
En kortare arbetsdag upplevs sannolikt som positiv av de flesta men ger den t.ex.
några bestående och mätbara positiva hälsoeffekter? Det är inte lika självklart.
Generellt sett går det att konstatera att det är en dyr reform. Hur dyr är det däremot
svårare att svara på. Allt annat oförändrat så går det naturligtvis enkelt att räkna fram
den kostnadsökning som behövs för mer personal.
Men är det givet att personalen ska ersättas timme för timme eller kan arbetsförkortningen också innebära arbetsformer som inte kräver ersättare timme för timme fullt
ut? En annan fråga är t.ex. om sjukfrånvaron minskar (och om arbetstidsförkortningen i så fall är orsaken).
Om personalen uppfattar arbetstidsförkortningen som positiv kan det innebära att
kvaliteten i omsorgen ökar? Hur påverkas personalförsörjningen av en samlad arbetstidsförkortning? Går det överhuvudtaget att rekrytera tillräcklig kompetens om sextimmars arbetsdag skulle införas generellt? Sannolikt är en arbetstidsförkortning i full
skala ogenomförbar utan statens medverkan.
Borås Stad som attraktiv arbetsgivare
Borås Stad har under de senaste åren gjort flera insatser för att stärka rollen som attraktiv arbetsgivare.
Ett exempel är projektet ”Heltid för alla” som innebar att alla tillsvidareanställda från
1 augusti 2014 har rätt till heltidsanställning. Resultatet av projektet blev att 95,7 procent av de tillsvidareanställda hade ett anställningsavtal på heltid. Flest deltider fanns
inom äldreomsorg och funktionshinderverksamhet. Heltid för alla skulle också bidra
att nå andra politiska mål som ökad jämställdhet, hälsosam organisation, säkra framtida personalförsörjning, ökad kontinuitet för brukarna, minskat antal timavlönade,
minskad sjukfrånvaro.
Det pågår också ett arbete med att avskaffa av delade turer inom äldreomsorg och
funktionshinderverksamhet. Det innebär att långa arbetspass med uppehåll mitt i, s.k.
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delade turer, på sikt ska försvinna. Arbetet med att avskaffa delade turer är ännu inte
avslutat utan kräver fortsatta insatser.
Merkostnader för försök med sextimmars arbetsdag
Om Borås Stads prövar sextimmarsarbetsdag på ett äldreboende eller i en hemtjänstgrupp med de förutsättningar som finns idag torde det i praktiken enbart medföra
höjda kostnader. Eventuella mer långsiktiga fördelar och vinster med en arbetstidsförkortning är ännu inte tillräckligt dokumenterade eller ”beforskade”. Det finns heller inte några indikationer från nationellt håll om att sextimmarsarbetsdag har prioritet.
I beräkningen för merkostnaden för sextimmarsarbetsdag utgår vi ifrån att den genomsnittliga veckoarbetstiden ska minska från 37 timmar/vecka till 30 timmar/vecka.
Ingen hänsyn har tagits till kostnader för semestrar, Ob-tillägg mm utan merkostnaden är beräknad på månadslön utan tillägg och avdrag.
Varje anställd ges en arbetstidsförkortning/år på 7 timmar/vecka x 52 veckor = 364
timmar/år som ska ersättas ”timmeförtimme” med annan personal.
För ett av Borås Stads äldreboenden med 70 platser och 70 årsarbetare innebär detta
en merkostnad på 364 timmar x 70 årsarbetare. Det motsvarar 25 480 arbetstimmar,
med en ingångslön på 24 100 kronor/månad för utbildad personal kronor så motsvarar det en merkostnad på drygt 5 mnkr/år.
Bedömning
Borås Stad har under de senaste åren gjort flera insatser för att stärka rollen som attraktiv arbetsgivare. Ett exempel är projektet ”Heltid för alla” som innebar att alla
tillsvidareanställda har rätt till heltidsanställning.
Det pågår också ett arbete med att avskaffa av delade turer inom äldreomsorg och
funktionshinderverksamhet. Det innebär att långa arbetspass med uppehåll mitt i, s.k.
delade turer, på sikt ska försvinna.
Sex timmars arbetsdag är en dyr reform, effekterna är inte dokumenterade och torde
kräva en nationell medverkan för genomförande i full skala.
Under de förutsättningar som finns idag är det inte rimligt att Borås Stad prövar sextimmars arbetsdag.
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås.
Mot beslutet reserverar sig Ida Legnemark (V) och Tom Andersson (MP) till förmån
för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen bifalles.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Per Olsson
Personalchef
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Motion:
Pröva sex timmars arbetsdag för högre kvalitet i äldreomsorgen!
Äldreomsorgen står inför stora utmaningar: allt fler blir äldre och kraven på
kvalitet i äldreomsorgen skärps, samtidigt är det svårt att rekrytera ny personal.
De flesta som arbetar som omvårdnadspersonal vittnar om att de har ett
meningsfullt arbete, men också att arbetsbelastningen är hög och att
arbetstiderna är tuffa. Sjuktalen är inom delar av äldreomsorgen höga.
I flera kommuner har man tagit sig an äldreomsorgens utmaning genom att
införa försök med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. I Göteborg visar
försöket på både ökad kvalitet, mindre stress och sjunkande sjuktal. Inom andra
branscher, såsom på Toyota i Göteborg, arbetar personalen sedan 2002 30
timmar per vecka och även där är effekten friskare personal.

Det finns flera fördelar med arbetstidsförkortning i äldreomsorgen: för det första
att personalen är piggare den tid då de är på sin arbetsplats, vilket innebär en
kvalitetsförstärkning för de äldre. För det andra innebär det större möjlighet för
återhämtning och fritid för de anställda, vilket minskar risken för sjukfrånvaro.
Slutligen innebär det att äldreomsorgen i Borås Stad skulle upplevas som en mer
attraktiv arbetsplats, dit fler skulle välja att söka sig.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att arbetstidsförkortning har många
vinster, men naturligtvis också en kostnad för att erbjuda personalen kortare
arbetstid med oförändrad lön. Därför bör arbetstidsförkortning genomföras
inom en begränsad del av äldreomsorgen under en provperiod, exempelvis på
ett äldreboende eller i en hemtjänstgrupp under ett års tid. Verksamheten ska
följas i syfte att se om de äldre upplever förbättrad kvalitet i verksamheten,
huruvida sjukfrånvaron minskar, samt om nya arbetstillfällen bereds. Efter
provperioden kan ställning tas till huruvida arbetstidsförkortning skulle kunna
genomföras i större skala.
Med hänvisning till ovanstående yrkar jag
‐ att försök med sex timmars arbetsdag genomförs i enlighet med
motionens intentioner
Borås 2015‐ 09‐15
Ida Legnemark (V)
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ersonal- och förhandling, sekretariatet
Handläggare: Pelle Pellby, Camilla Christensen
Kommunfullmäktige

Nr 95
Svar på
på motion
motion av
Svar
av Ida
Ida Legnemark
Legnemark (V):
(V): Cykel
Cykel som
som 25-årsgåva
braklimatet
för klimatet
ochfolkhälsan!
för
25-årsgåva
– bra–för
och för
folkhälsan
2016-03-09
Dnr. 2015/KS0808 028
Ärendet
Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-12-09 lämnat
motion om cykel som 25-årsgåva.
I motionen föreslås att de valmöjligheter som finns vid gratifikation av personer som
varit anställda i Borås Stad i 25 år utökas med en cykel av motsvarande värde som
övriga gåvor.
Överväganden
Minnesgåva är en gåva av minneskaraktär som lämnas till varaktigt anställda i samband med att den anställde uppnår viss ålder (till exempel den anställdes 50-årsdag),
längre tids anställning (25 år eller mer) eller när en anställning upphör.
Minnesgåvor är skattefria om värdet inte överstiger 15 000 kronor och inte ges vid
mer än ett tillfälle utöver när anställningen upphör. Med varaktigt anställda i samband
med minnesgåvor avses anställda med en sammanlagd anställningstid om minst sex
år.
Bestämmelser för utdelning av minnesgåva till i Borås Stad anställda och förtroendevalda regleras i författningssamlingen för Borås Stad.
I särskilt beslut i kommunfullmäktige anges också att den som utfört arbete i daglig
verksamhet i 25 år erhåller minnesgåva.
I bestämmelsernas 8 § (första stycket) anges vad minnesgåva kan utgöras av.
”Minnesgåva kan utgöras av guldur, kristallskål, konstverk/konsthantverk, medalj och guldarmband rån Kungliga Patriotiska Sällskapet eller resa enligt skatteverkets rekommendationer och
reglemente”.
Bedömning

Representationskommittén har i yttrande tillstyrkt motionen. Bestämmelser för utdelning av
minnesgåva till i Borås Stad anställda och kommunal förtroendevalda m.fl. bör ges följande
lydelse:

Minnesgåva kan utgöras av guldur, kristallskål, konstverk/konsthantverk, medalj och
guldarmband från Kungliga Patriotiska Sällskapet, resa eller cykel enligt skatteverkets
rekommendationer och reglemente.
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Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Bestämmelser för utdelning av minnesgåva till i Borås Stad anställda och kommunala förtroendevalda 8 § (första stycket) ges följande lydelse:
-

Minnesgåva kan utgöras av guldur, kristallskål, konstverk/konsthantverk, medalj och
guldarmband från Kungliga Patriotiska Sällskapet, resa eller cykel enligt skatteverkets rekommendationer och reglemente

-

Motionen bifalls

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Svante Stomberg
Kommunchef
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Motion
Cykel som 25-årsgåva – bra för klimatet och för folkhälsan!
Borås Stad har en fin tradition att uppvakta dem som varit anställda eller utfört arbete
i om daglig verksamhet i kommunen i 25 år. Idag kan anställda välja mellan olika
minnesgåvor såsom guldur, kristallskål, konsthantverk, konstverk, medalj eller resa.
Med tanke på Borås Stads ambition att vara en ledande klimatkommun vore det på sin
plats att tillföra ytterligare en valbar gåva - en cykel. I Uppsala finns denna möjlighet
och den är uppskattad då den både är klimatsmart och uppmuntrar till aktivitet.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Vänsterpartiet
 att de valmöjligheter som finns vid gratifikation av personer anställda i Borås
Stad i 25 år utökas med en cykel av motsvarande värde som övriga gåvor
Borås 2015-12-02
Ida Legnemark (V)
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Kommunfullmäktige

Nr 96
Svar på
på motion
motion av
av Johan
JohanÖsterlund
Österlund(SD)
(SD)och
ochBjörn
Svar
Björn Qvarnström
(SD); Minska
fullQvarnström
(SD); minska
antaletantalet
fullmäktigeledamöter
mäktigeledamöter
2016-03-08
Dnr. 2014/KS0796 102
Johan Österlund (SD) och Björn Qvarnström (SD) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 20 november 2014 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar att minska antalet ordinarie ledamöter i Borås kommunfullmäktige från dagens 73 till 61 st samt att Kommunstyrelsen får i uppdrag att bereda nödvändiga åtgärder som bör vidtas till följd av ett
minska fullmäktige.
Ett gemensamt drag för samtliga utredningar och förslag som rört
fullmäktigeförsamlingarnas storlek de senaste decennierna har varit att dels skall
kommuner och landsting själva i möjligaste mån själva få bestämma antalet ledamöter
och dels att antalet ledamöter skall vara så stort att det kan återspegla opinionen bland
väljarna och garantera en bred medborgerlig förankring.
I små kommuner är det betydligt färre invånare per fullmäktigeledamot jämfört med
större kommuner. Enligt statistik från Statistiska centralbyrån för år 2010 hade landets
då minsta kommun, Bjurholm, 64 röstberättigade invånare på en fullmäktigeledamot.
I landets största kommun, Stockholm, gick det 6 574 röstberättigade invånare på en
fullmäktigeledamot. För Borås del var siffran 1 107 st.
För samma år gällde att 130 kommuner ligger på de då stipulerade miniminivåerna
vad gäller antalet fullmäktigeledamöter. Av dessa hade 31 kommuner färre än 8 000
röstberättigade invånare. 22 av landets kommuner 290 kommuner minskade antalet
mandat inför 2010 års val jämfört med 2006 års val medan 5 kommuner ökade
antalet. Flera av de kommuner som minskade antalet mandat hade mindre än 10 000
invånare och minskade sin befolkning under 2009. En majoritet av Sveriges
kommuner hade fullmäktige som ligger över lagstadgad miniminivå vad gäller antalet
ledamöter.
Kommunstyrelsen instämmer inte i bedömningen att digitaliseringen har medfört ett
minskat behov av ”fysisk närhet” mellan väljare och förtroendevalda. De stora
landvinningarna med digitaliseringen torde ligga i att kontakten mellan medborgarna
och myndighet/förvaltning kan göras smidigare. Digitaliseringen har däremot skapat
förutsättningar för nya och förändrade möjligheter till kontakt och utbyte vilket är
positivt.
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Kommunstyrelsen ser inte något bärande skäl att direkt föreslå en minskning av
antalet fullmäktigeledamöter i Borås från dagens 73 st.
Slutligt ställningstagande till antalet ledamöter nästa mandatperiod bör hänskjutas till
de partiöverläggningar som sker inför varje ny mandatperiod.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad.
Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD) till förmår för sitt yrkande att
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen bifalles.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Göran Björklund
Kommunsekreterare
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Motionn om att minska
m
anttalet fullm
mäktigeledaamöter
Varje koommunfullm
mäktigeförsaamling utform
mas i antal utifrån
u
komm
munallagenss intervaller om
antal rösstberättigadee invånare. Borås
B
stad hhar med sinaa 83000 röstb
berättigade iinvånare
möjligheeten att utgåå ifrån minstt 61 ordinariie ledamöterr i Borås kom
mmunfullm
mäktige men innehar
i dagslägget 73 ledam
möter.
Vi menaar att det är tid att revidera antalet ffullmäktigeleedamöter som utgör Boorås
kommunnfullmäktigee utifrån ett mer tidsenliigt behov occh faktisk nyytta. Vi mennar att dagen
ns teknik
möjliggjort en närheet mellan po
olitiker och vväljare på ett sätt sa att behovet
b
av dden fysiska närheten
n
m
till sina ffolkvalda minskat.
Jämförs Borås stad med andra storleksmäss
s
sigt jämförb
bara kommu
uner sa har B
Borås betydligt fler
ordinarie fullmäktiggeledamöter per invånarre. T.ex. så har
h Malmö stad med sinna 245 000
röstberäättigade 61 endast
e
ordinarie ledamötter.
Vi menaar att det dem
mokratiska uppdraget
u
innte skulle pååverkas näm
mnvärt om B
Borås valde ett
e
kommunnfullmäktigee med 61 orrdinarie ledam
möter iställeet för dagens 73 styckenn. Tvärtom sa
s skulle
varje maandat fa en större
s
betydelse och kom
mmunfullmäktige skullee bli smidigaare och mind
dre
kostnadsdrivande
Utifrån ovanståendee framställdaa synpunkteer yrkar vi påå följande:
Att minska antalet ordinarie
o
led
damöter i Boorås kommuunfullmäktigge från dagenns 73 till 61 stycken.
mmunstyrelseen får i uppd
drag att bereeda nödvänd
diga åtgärder som bör vvidtas till följjd av ett
Att kom
minskat fullmäktigee.
För Sverrigedemokraaterna Boråss
Johan Ö
Österlund
Björn Q
Qvarnström
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Dnr 2012/KS0335

vd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson
Kommunfullmäktige

Nr 97
Svar på motion av Heiti Ernits (MP): Utreda möjligheterSvar på motion av Heiti Ernits (MP): Utreda möjligna för Industriell symbios i Borås.
heterna
för
2016-03-16
Dnr.Industriell
2012/KS0335 370 symbios i Borås.

Heiti Ernits (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 12 april 2012 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige rekommenderar att Borås Energi och
Miljö AB undersöker tillsammans med andra berörda aktörer och förvaltningar förutsättningen för industriell symbios och realistiska tillämpningar tillsammans med näringslivet och adekvata organisationer. Industriell symbios handlar om att koppla
samman olika energi- och materialflöden mellan industrier eller produktionsanläggningar för att nyttja resurser på ett effektivt sätt, exempelvis att ta tillvara och nyttiggöra ett överskott av energi eller en restprodukt.
Motionen har varit remitterad till Borås Energi och Miljö AB, som inkommit med
svar. I bolagets bilagda svar framgår att motionärens intention tillstyrks, men bolaget
menar att de redan idag har detta uppdrag enligt nuvarande ägardirektiv och därför
inte behöver något nytt uppdrag inom industriell symbios. Bolaget arbetar kontinuerligt för att främja en god och långsiktigt hållbar energiförsörjning, och detta arbete
sker i samverkan med de som bor och verkar i Borås.
Kommunstyrelsen biträder svaret från Borås Energi och Miljö AB. Det är viktigt att
verka för en industriell symbios och att ta vara på stadens energi- och materialströmmar och omvandla dem till nyttigheter. Borås Energi och Miljö AB har detta uppdrag
redan idag genom befintliga ägardirektiv.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Magnus Widén
Bilaga 1: Remissvar från Borås Energi och Miljö AB
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Utreda möjligheterna för Industriell symbios i Borås
Industriell ekologi (IE) är en gren inom miljöteknik där det industriella systemet och dess miljöpåverkan
studeras ur ett helhetsperspektiv. Den bärande punkten inom industriell ekologi är att vända miljöproblem till
affärsmöjligheter genom systemlösningar som nyttjar befintliga teknologiska eller bioekologiska resurser på ett
effektivt sätt. IE syftar till att utveckla det industriella systemet till att verka mer som ett naturligt kretslopp.
Industriell symbios (IS) som är den undergren till industriell ekologi, handlar om att koppla samman
olika energi- och materiaflöden mellan industrier eller produktionsanläggningar för att nyttja resurser på ett
effektivt sätt. Ett vanligt förekommande exempel på IS är att ett företag nyttiggör ett överskott av energi eller en
restprodukt från ett annat, ofta närliggande företag.
IS handlar alltså om att skapa samverkan mellan olika aktörer för att uppnå ett gemensamt ekonomisk
och/eller miljömässigt nytta. Genom IS kan material- och energiflöden slutas eller optimeras exempelvis genom
systemlösningar där ena industrins avfall kan bli råmaterial för en annan industri.
I Linköping utreder man möjligheten att skapa en resurseffektiv systemlösning där miljöprestandan
för Tekniska Verken förbättras samtidigt som spillvärme, koldioxid och biogödsel (från rötningsprocessen)
används för att (när)producera mat tillsammans med lokala företag (Andersson 2010). Även Norrköping utreder
frågan tillsammans med intressenter från näringslivet. Det finns i dagsläget några få aktörer i Sverige som
använder sig av industriell symbios (IS) för att producera mat. Tomater som drivs upp i växthus som är oljeeller naturgasuppvärmda beräknas ha den största klimatpåverkan av alla grönsaker som vi äter. Därför är
tomatodlingar extra intressanta i sammanhanget.
Sveriges näst största tomatodling heter Elleholms tomatodling AB och är ett familjeägt Blekingeföretag
med ett 20-tal anställda. Odlingen sker i ett växthus som är 2.55 hektar stort och som värms upp med
överskottsvärmen från massabruket Södra Cell. Växthuset har ett maximalt effektbehov på 6.6 MW under årets
kallaste dagar och kräver årligen 7500 MWh från industrin (ibid). För att ytterligare öka produktionstakten i
anläggningen sprutas koldioxid (överskott) från en annan närliggande industri industri in i växthuset. Växthuset
producerar 1.350.000 kg tomater per år (cirka 100.000 tomater per dag).
. Tomater som produceras i växthus som nyttjar industriella överskottsresurser kan ha uppemot 80
gånger mindre klimatpåverkan än tomater odlade i konventionella växthus (Andersson 2010). En genomsnittlig
odling i Sverige bidrar med 0.941 kg koldioxidekvivalenter per kg tomater; biobränsledriven tomatproduktion
bidrar med 0,446 kg CO2-ekv; produktion som drivs av fossila bränslen bidrar med 2,381 kg CO2-ekv; Elleholms
tomatodling 0,053 kg CO2-ekv och industriell symbios för Tekniska verken i Linköping beräknas bidra med 0,012
kg CO2-ekv/kg tomater (Andersson 2010:56).
Det finns således stora miljö- och klimatvinster att göra med industriell symbios, samtidigt som
miljöprestandan för industrierna ökar tack vare att spillenergi och andra slags biprodukter nyttjas på ett effektivt
sätt. Motionären tror att det finns utrymme för lösningar som bygger på industriell symbios i Borås. Staden
bedriver storskalig fjärrvärme- och biogasproduktion som genererar restprodukter som går att nyttja för olika
ändamål.
Därför föreslår miljöpartiet de Gröna:
Att kommunfullmäktige rekommenderar att Borås Miljö och Energi AB undersöker tillsammans
andra berörda aktörer och förvaltningar förutsättningen för industriell symbios (IS) och realistiska
tillämpningar tillsammans med näringslivet och adekvata organisationer.
Referenser
Andersson, Stina (2010) “Resurseffektivare energi- och växthusföretag genom industriell symbios”. Linköpings
Universitet.
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Borås Stad,
Kommunstyrelsens
Förvaltningsbrevlåda
boras.stad@boras.se

Remissvar på Motion Utreda möjligheterna
för Industriell symbios i Borås
Kommunstyrelsens diarienummer: 2012/KS0335
Borås Energi och Miljö AB genomför många olika åtgärder för att flytta fram
positionerna mot drömmen om att Borås ska vara en fossilbränslefri
kretsloppsstad. Ambitionen med detta är att ta vara på jordens resurser och
skapa en bra stadsmiljö.
Borås Energi och Miljö delar motionärens uppfattning om att det finns
utrymme för lösningar som bygger på industriell symbios i Borås. Det är dock
ett pågående arbete som bolaget redan idag bedriver inom ramen för sitt
ägardirektiv som säger att bolaget ska främja en god och långsiktigt hållbar
energiförsörjning.
Arbetet sker i samverkan med de som bor och verkar i Borås. Exempel på det
är solcellerna på Simonsland och ångleveranser från Ryaverket till FOV
Fabrics. Som ytterligare exempel kan nämnas att bolaget samverkar med
biobränsleleverantörerna som mottager biobränsleaskan för att återföra
näringsämnen till skogen.
Bolaget startade Waste Refinery som är ett nationellt kunskapscenter inom
avfallshantering med SP och Högskolan som två av många andra parter.
Genom Waste Recovery, idag en sammanslutning mellan SP, Högskolan,
Borås Stad och bolaget, förmedlar vi våra kunskaper till de som vill utveckla
infrastrukturen inom avfallshantering.
Borås Energi och Miljö anser således att vi redan idag har det uppdrag som
motionären föreslår och behöver därför inget nytt uppdrag inom industriell
symbios.
Styrelsen för Borås Energi och Miljö AB
Ulf Sjösten
Ordförande

Borås Energi och Miljö AB Besöksadress Västerlångg. 10 (kontor), Sobacken RV 41 (avfallsanl, kontor) Postadress Box 1713, 501 17 Borås
Växel 033 35 81 00 Kundcenter 020 97 13 00 Fax 033 35 71 61 E-post kund@borasem.se Org nr 556527-5590 Ingår i Borås Stadshus AB
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Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Oliwer Åstrand
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Nr 98
Svar på
på motion
motion av
av Joakim
Joakim Malmberg
Malmberg (FP);
(FP);Skattemedel
Svar
Skattemedel
skall
användas
effektivt
- inför
skall
användas
effektivt
- inför
utmaningsrätt!
utmaningsrätt!
2016-03-14
Dnr. 2011/KS0612 050
Joakim Malmberg (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2011-09-22 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att så kallad utmaningsrätt införs i Borås stad. Konceptet innebär
att anställda och entreprenörer kan utmana kommunala verksamheter, vilket i sin tur,
om utmaningen uppfyller de krav kommunen utformat, föranleder upphandling av
den utmanade verksamheten. Motionären menar att syftet med förfarandet är att hela
tiden bedriva ett arbete som värnar om verksamhetsutveckling, effektivitet och att
boråsarna skall få bästa möjliga kvalité på sina tjänster.
I budget 2015 står att läsa om ett uppdrag vars syfte är att införa utmaningsrätt. I ett
annat uppdrag i samma budget återfinns direktiv på att utreda huruvida café- och
restaurangverksamhet mer lämpligt kan bedrivas på entreprenad. Dessa två uppdrag
hanteras tillsammans i Kommunstyrelsens arbete om att införa utmaningsrätt gällande
Borås stads café- och restaurangverksamheter.
Förslag på regelverk till detta förfarande presenteras till Kommunstyrelsen innan juni
månad.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad
Mot beslutet reserverar sig Morgan Hjalmarsson (L), Falco Güldenpfennig (KD) samt
Kerstin Hermansson (C) till förmån för Morgan Hjalmarssons förslag, se bilaga.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Magnus Widén
Ekonomichef
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ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Joakim Malmberg (FP);
Skattemedel skall användas effektivt - inför
utmaningsrätt!
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles
För Liberalerna
Morgan Hjalmarsson
För Centerpartiet
Kerstin Hermansson
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För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig
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Kommunfullmäktige

Svar på motion av Joakim Malmberg (FP);
Skattemedel skall användas effektivt - inför
utmaningsrätt!
Joakim Malmberg (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2011-09-22 inlämnat
rubricerad motion.
I motionen föreslås att så kallad utmaningsrätt införs i Borås stad. Konceptet innebär att
anställda och entreprenörer kan utmana kommunala verksamheter, vilket i sin tur, om
utmaningen uppfyller de krav kommunen utformat, föranleder upphandling av den utmanade
verksamheten. Motionären menar att syftet med förfarandet är att hela tiden bedriva ett arbete
som värnar om verksamhetsutveckling, effektivitet och att boråsarna skall få bästa möjliga
kvalitet på kommunala tjänster.
Kommunstyrelsen delar motionärens bedömning av fördelarna med utmaningsrätt, som bland
annat är ökad verksamhetsutveckling av kommunens verksamheter men även möjligheter till
kreativitet och företagande hos personalen. Utmaningsrätt som system är tilltalande eftersom
det konkurrensutsätter kommunens verksamheter och tvingar kommunen att ständigt
utvecklas.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles
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Skattemedel skall användas effektivt – inför utmaningsrätt!
I skrivande stund har 34 svenska kommuner infört något som kallas utmaningsrätt eller
utmanarrätt. Det innebär att anställda och entreprenörer har rätt att utmana kommunala
verksamheter genom att inkomma med anbud. Det är sedan upp till berörd nämnd eller
styrelse att värdera budet och besluta om en upphandling skall inledas. Syftet är att hela tiden
bedriva ett arbete som värnar om verksamhetsutveckling, effektivitet och att brukarna skall få
bästa möjliga kvalité på sina tjänster. Det skapar också incitament för kommunen att hela
tiden arbeta med verksamhetsutveckling för att ligga i framkant.
Det borde ligga i allas intresse att den aktör som kan skapa bästa möjliga kvalité till lägsta
kostnad också är den som får utföra tjänsten – alldeles oavsett om det är ett företag, ett
kooperativ eller kommunen själv.
Det finns flera goda exempel på olika situationer där utmaningsrätten fallit väl ut. Låt mig
lista några:
•
•
•

I Uddevalla har utmaningsrätten gett en ung entreprenör chansen att framföra sin idé
om hur matdistributionen inom äldrevården skulle kunna bli mer effektiv.
Uppsala kommun har fått en helt ny dimension i sitt hälsoarbete genom en utmaning
av kommunens företagshälsovård.
I Övertorneå har man fått in många bra utmaningar från flera mindre lokala
entreprenörer och upphandlingar pågår för fullt.

För att utmaningsrätten skall bli reell och inte enbart pappersexercis är det av yttersta vikt att
kommunen marknadsför den här möjligheten och förklarar dess innebörd. Uppsala kommun,
som är det mest framgångsrika exemplet, har arbetat hårt med att marknadsföra
utmaningsrätten – vilket också fallit väl ut.

Jag föreslår således att Kommunfullmäktige fattar beslut enligt följande:
•
•

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta ett regelsystem för ett införande av
utmaningsrätt gällande verksamhet som inte är myndighetsutövning.
Utmaningsrätten skall marknadsföras på ett lämpligt sätt.

Joakim Malmberg (FP)
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