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Revisionsrapport - Kvaliteten i förskoleklass
och fritidshem
Stadsrevisionen har granskat om Stadsdelsnämnderna i Borås Stad lever upp till lokala
och nationella beslut om styrning, ledning och tillsyn. Granskningen har genomförts
parallellt och med liknande revisionsfrågor som granskningen av Förskola och pedagogisk omsorg.
Andra revisorsgruppen bedömer att Borås Stad behöver säkerställa att resurser till
såväl kommunala som fristående verksamheter fördelas i enlighet med gällande författningar och Kommunfullmäktiges intentioner. Det systematiska kvalitetsarbetet
behöver utvecklas avseende kvantitativa nyckeltal. Vidare behöver Grundskolenämnden säkerställa att kompetensförsörjningen i förskoleklasser och fritidshem följer
Kommunfullmäktiges intentioner.
Kommunstyrelsens bedömning

Kommunstyrelsen fick i budget 2015 uppdraget att: ”En översyn av ersättningen till
friskolor med tillhörande fritidshem samt ersättningen till de fristående förskolorna
ska göras under 2015 i syfte att tillse likvärdiga konkurrensvillkor mellan den kommunala skolan och de fristående aktörerna. Kommunstyrelsen ska göra en översyn av
ersättningen till skolor där ersättningen följer de enskilda eleverna.” Arbetet pågår och
samråd har skett med fristående skolorna. Detta samordnas nu med den nya Grundskolenämnden som kommer att fördela resurser till sina enheter. Avsikten är att de
nya ersättningarna ska gälla fr.o.m. ht 2017 eller senast från budgetåret 2018.
När det gäller synpunkterna kring det systematiska kvalitetsarbetet delar Kommunstyrelsen uppfattningen om vikten att självskattningen måste kunna kompletteras med
t ex kvantitativa nyckeltal gällande förskollärare/fritidspedagog per avdelning, gruppernas storlek och sammansättning på de olika enheterna. Men detta kräver att de
uppgifter som används också är kvalitetssäkrade och att det tydligt framgår vad som
mäts. Kommunstyrelsen anser att det är av största vikt att den statistik som rapporteras in till olika myndigheter är riktig och tillförlitlig. Detta är särskilt viktigt i jämförelser med andra kommuner.
Utöver detta anser Kommunstyrelsen att Grundskolenämnden tagit till sig av kritiken
och avser att använda granskningen som underlag för det fortsatta arbetet med att
göra förbättringar i verksamheten.
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KVALITETEN I FÖRSKOLEKLASS OCH
FRITIDSHEM
Stadsrevisionen har granskat kvaliteten i förskoleklass och fritidshem.
Andra revisorsgruppen bedömer att Borås Stad behöver säkerställa att resurser till såväl kommunala
som fristående verksamheter fördelas i enlighet med gällande författningar och Kommunfullmäktiges
intentioner. Det systematiska kvalitetsarbetet behöver utvecklas avseende kvantitativa nyckeltal. Därutöver
bör det genomföras en analys av förhållandet att Borås Stad har en lägre andel barn i fritidshem än
jämförbara kommuner. Vidare behöver Grundskolenämnden säkerställa att kompetensförsörjningen i
förskoleklasser och fritidshem följer Kommunfullmäktiges intentioner.
Missiv med rapport och rapportsammandrag bilagda tillställs Stadsdelsnämnderna och Grundskolenämnden.
Svar på rapporten från Grundskolenämnden emotses senast den 28 april 2017.
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Kvaliteten i förskoleklass och fritidshem

1 Inledning
1.1 Bakgrund till revisionens granskningsprojekt
Förskoleklassen och fritidshemmet är en del av skolväsendet och verksamheterna regleras i skollagen
(2010:800). Fritidshemmets syfte är att komplettera utbildningen i förskoleklassen och grundskolan
och att erbjuda eleverna en meningsfull fritid och rekreation. Skollagen (SL) och läroplanen ligger
till grund för verksamheten i förskoleklassen och fritidshemmet. Utbildningen ska systematiskt
och kontinuerligt planeras, följas upp och utvecklas. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på
eleven och elevens behov samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Barn och elever
ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt.
Inom förskoleklass och fritidshem finns kommunala och enskilda huvudmän. Kommunerna beslutar
om godkännande och har tillsyn över fristående fritidshem, det vill säga sådana fritidshem som inte
anordnas vid en fristående skola.1 I Skolinspektionens tillsynsansvar ingår förskoleklassverksamhet
och tillsyn över fritidshem som anordnas på en skolenhet.2
Stadsrevisionen genomförde en kartläggning av fritidshemmen år 2012. Kartläggningen visade
att skillnaderna var stora såväl inom som mellan Stadsdelarna avseende storlek på fritidshemmen,
personaltäthet, och att det var svårt att få korrekta data gällande exempelvis gruppstorlek på varje
fritidshem.
I granskningen av Borås Stads personalpolitik gjordes bedömningen att Stadens personalpolitik har
så stora brister att den inte kan betraktas som ändamålsenlig. Bristerna bedöms utgöra en allvarlig
risk för stadens kompetensförsörjning och därigenom även för förvaltningarnas förmåga att nå
kvalitet och effektivet i verksamheterna.

1.2 Syfte och revisionsfrågor
Mot ovanstående bakgrund syftar projektet till att granska om Stadsdelsnämnderna i Borås Stad
lever upp till lokala och nationella beslut om styrning, ledning och tillsyn.
Granskningen har genomförts parallellt och med likartade revisionsfrågor som granskningen av
Förskola och pedagogisk omsorg. Andra revisorsgruppen beslutade om den senare i december 2016.
Granskningarna är likartade, och båda utgör delar av revisionsplan 2016. Granskningen kommer
att tillställas stadsdelsnämnderna, Grundskolenämnden och Kommunstyrelsen med begäran om
svar från Grundskolenämnden och Kommunstyrelsen. På grund av den nya organisationen som
trädde ikraft vid årsskiftet begärs inget svar från Stadsdelsnämnderna. Granskningen utgör dock
en av utgångspunkterna för ansvarsprövningen av stadsdelsnämndernas verksamhet för 2016.
Revisionsfrågor
- Hur är ansvaret för förskoleklass och fritidshem fördelat i Borås Stad?
- Finns rutiner för uppföljning och utvärdering av förskoleklassernas och fritidshemmens
verksamhet?
- Hur fördelas resurser till förskoleklasser och fritidshem?
- Genomförs konsekvensutredningar vid förändringar i verksamhet och organisation?
- Hur säkerställs kompetensförsörjning och kompetensutveckling?
- Får alla barn i Borås Stad plats omgående i fritidshem från att vårdnadshavare anmält
önskemål om fritidshem med offentlig huvudman?
1

2 kap 7 § SL, 26 kap 4 § SL

2

26 kap 3 § SL

3
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-

Finns det rutiner för tillsyn av fristående fritidshem, d.v.s. sådana fritidshem som inte
anordnas vid en fristående skola, och vilken tillsyn genomförs?
Vilken intern kontroll sker innan utbetalning av bidrag till fristående verksamhet?
Följs rutiner för kontroll av hushållens inkomstuppgifter?

1.3 Avgränsning
Granskningen omfattar verksamhetskvalitet med utgångspunkt från krav och förväntningar
på förskoleklasser och fritidshem, och vad som styr och ger förutsättningar för verksamheten.
Kvalitetskriterierna uttrycks i lagstiftning, regler och lokala styrdokument.

1.3.1 Ansvariga nämnder
Stadsdelsnämnderna är ansvariga för kvaliteten i förskoleklass och fritidshem anordnad av kommunen,
samt för tillsynen av fristående fritidshem. Stadsdelsnämnd Väster är ansvarig för kvaliteten hos
kommunens enda fristående fritidshem. Kommunstyrelsen är ansvarig för att bevilja tillstånd för
fristående fritidshem. Stadsdelsnämnderna rapporterar tillsynsresultat för de fristående verksamheterna
till Kommunstyrelsen.

1.4 Revisionskriterier
1.4.1 Kommunallagen
Enligt 6 kap. 7 § Kommunallagen skall nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter
som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.

1.4.2 Skollagen och Skolförordningen

I Skollagen (SL) och Skolförordningen (SkolF) regleras bl.a. de grundläggande bestämmelserna
avseende förskoleklass och fritidshem. I SL regleras bl.a. rättigheter och skyldigheter för barn och
deras vårdnadshavare. Vidare regleras huvudmannens ansvar för verksamheten och tillsyn av
verksamheten. Förskoleklassens uppdrag regleras i ett eget kapitel i Skollagen och förskoleklassen
ska följa läroplanen för grundskolan, specialskolan eller sameskolan i tillämpliga delar.

1.4.3 Läroplan och allmänna råd
I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, reviderad 2016, beskrivs
fritidshemmens och förskoleklassens verksamheters värdegrund, uppdrag, samt mål och riktlinjer
för arbetet.
Skolverkets skrift ”Förskoleklassen – uppdrag, innehåll och kvalitet” (2014) ska ge vägledning till
huvudmän (kommunala och fristående) och personal. Dokumentet ger råd avseende Förskoleklassens
uppdrag och utveckling, Lärande och lek, Den pedagogiska miljön, Läraren, Undervisningen,
Modersmål, Övergångar och samverkan, Att följa upp elevernas utveckling och lärande, samt
Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken.
Skolverkets allmänna råd med kommentarer Fritidshem (2014) ska ge vägledning till huvudmän
(kommunala och fristående), rektorer och andra med motsvarande ledningsansvar och personalen
i fritidshemmet i syfte att öka måluppfyllelsen. Dokumentet ger råd avseende Förutsättningar för
arbetet i fritidshemmet, Rektorns pedagogiska ledarskap, Lärande i Fritidshemmet samt Samverkan
med hemmet.
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Skolverket skriver att allmänna råd är rekommendationer men fastslår samtidigt att ”Allmänna
råd syftar till att främja en enhetlig rättstillämpning. Råden bör alltså följas om verksamheten inte
handlar på ett annat sätt som gör att kraven i bestämmelserna uppfylls.”3

1.4.4 Stadens styrdokument
Kommunfullmäktige har den 20 december 2012 (reviderat 25 januari 2016) antagit Strategin
Bildningsstaden Borås. Strategin syftar till att fortsätta förbättringsarbetet i skolväsendet i Borås
och göra Borås till en bildningsstad. Varje förvaltning inom skolväsendet och varje enhet ska ta
fram en motsvarande plan där de förtydligar och konkretiserar sitt arbete.
Kommunfullmäktige har den 25 september 2014 antagit Villkor för godkännande och rätt till
bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. I Borås Stad är det
Kommunstyrelsen som beslutar om godkännande av fristående fritidshem och beslutar om rätt
till bidrag. Staden har på förvaltningsnivå den 31 augusti 2012 antagit Råd för förskoleklass och
fritidshem.

1.5 Resurser/granskningsansvariga
Granskningsledare är Anna Sandström och granskningsmedarbetare är Olof Fredholm.

1.6 Metod
Metoderna för granskningen är dokumentstudier och intervjuer med tjänstemän vid
stadsdelsförvaltningarna.

2. Granskningsresultat
2.1 Ansvarsfördelning
I Borås Stad finns det tre Stadsdelsnämnder (Norr, Väster och Öster) som inom sitt geografiska
område ansvarar för förskoleklass och fritidshem. Respektive förvaltning har en områdeschef för
grundskolan. För varje skolenhet finns en rektor. Rektor ansvarar för grundskola, förskoleklass och
fritidshem och fördelar skolans resurser fritt mellan skolformerna. Rektor ansvarar vanligtvis för
en skolenhet men det finns åtta rektorer som ansvarar för två enheter. Norr har nio kommunala
skolor med förskoleklass och fritidshem fördelat på åtta rektorer. Väster har 12 kommunala skolor
med förskoleklass och fritidshem fördelat på tio rektorer. Väster har dessutom ansvar för tillsyn
över kommunens enda fristående fritidshem. Öster har 14 kommunala skolor med förskoleklass
och fritidshem fördelat på tio rektorer.
Under Stadsdel Norr finns avdelningen Kommungemensam förskola och skola som arbetar för hela
Borås Stad. De enheter på avdelningen som arbetar mot skola är grundsärskolorna Erikslund och
Fjärding, Centrum för flerspråkigt lärande (CFL), samt Utvecklingsenheten som arbetar med att
öka måluppfyllelsen och med att skapa större likvärdighet mellan kommunens förskolor och skolor.
Borås Stad inför en ny nämndorganisation från och med årsskiftet 2016/2017, och den kommunala
förskoleklass- och fritidshemsverksamheten kommer att vara en del av den nya
Grundskolenämndens ansvarsområden.

3

Skolverkets allmänna råd Fritidshem, s. 6-7
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2.2 Systematiskt kvalitetsarbete
Borås Stad ska som huvudman systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla
utbildningen inom förskoleklass och fritidshem.4 På övergripande nivå regleras arbetet i Borås Stad
i Bildningsstaden Borås som uppdaterades av Kommunfullmäktige i februari 2016. I dokumentet
framkommer brister/utvecklingsområden som skolan behöver arbeta med under längre tidsperioder.
I Strategin identifieras följande utvecklingsområden:
• Systematiskt kvalitetsarbete
• Bedömning för lärande/formativa förhållningssätt
• Värdegrund
• Barn- och elevhälsoarbete
• Nyanlända/modersmål
• Digital kompetens
• Språk-, läs och skrivutveckling
• Matematik
Utöver ovanstående utvecklingsområden har LSG:s Arbetsgrupp i Utvecklingsplan 2016 GRUNDSKOLA
OCH GRUNDSÄRSKOLA i Borås Stad fastslagit naturvetenskap och teknik som ett ytterligare
utvecklingsområde.
Uppföljning till huvudman av Bildningsstaden Borås
Respektive Stadsdelsnämnd arbetar med Utvecklingsplan 2016, och ska bedriva ett systematiskt
kvalitetsarbete.5 Utifrån strategin Bildningsstaden Borås ska respektive skola förhålla sig till
strategin och de identifierade utvecklingsområdena i sina respektive planer. Intervjuerna visar att
Bildningsstaden Borås bryts ner i varierande grad på skolorna. Förskoleklasserna/fritidshemmen
arbetar i varierande grad med de utvecklingsområden som identifierats i Bildningsstaden Borås
och Utvecklingsplan 2016, och de bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete.

Som ett led i kvalitetsuppföljningen till nämnder och huvudman sammanställer årligen utvecklingsenheten
tre till fyra kommunövergripande rapporter som belyser grundskolans verksamhet. Under 2016 har
hittills rapporterna Värdegrund 2016, och Undervisning och resultat 2016, publicerats.6 Värdegrund
2016 innehåller uppgifter om förskoleklass och fritidshem. Undervisning och resultat 2016 innehåller
uppgifter om förskoleklass, men inte fritidshem.7 En rapport om modersmålsundervisning kommer
att presenteras i december 2016.
Rapporterna bygger på underlag från respektive skola, där medarbetare och rektor tillsammans
värderar verksamhetens kvalitet inom definierade utvecklingsområden. Utvecklingsenheten träffar
rektorerna en gång i månaden. Träffarna ägnas åt kollegialt lärande och de områden som identifierats
i utvecklingsplanen. Under träffarna diskuteras också de kommunövergripande kvalitetsrapporterna.
Rapporterna bygger på självskattning. De intervjuade uppger att självskattning är en bra metod
för att bedöma och ha som underlag i det systematiska kvalitetsarbetet. Samtidigt framhålls att
självskattning behöver sättas i rätt sammanhang, analyseras, utmanas och diskuteras. Självskattningen
jämförs bl.a. med elevenkät och föräldraenkät.

4

4 kap 3 § SL

5

4 kap 4 § SL

6

T.o.m. 2016-12-05

7

En särskild rapport om Fritidshemmet publicerades 2015, se nedan.
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Värdegrund 2016
Rapporten är uppdelad på fem avsnitt: värdegrund i grundskolan, likabehandlingsplan, elevers
inflytande över sitt lärande i grundskolan, föräldrars inflytande, värdegrund på fritidshemmet,
samt frågor att lyfta till huvudman. Självskattningen jämförs i den mån det går med elevernas
och föräldrarnas svar i Klimatundersökningen. Bedömningen baserad på självskattning är att det
finns ett värdegrundsarbete och fungerande verktyg vid ex. konfliktshantering. Mellan 5-10 % av
eleverna känner sig dock inte trygga på skolan, resultaten är olika på olika skolor. De allra flesta
skolor uppger att de har ett likabehandlingsarbete och planer mot kränkande behandling. Ett
utvecklingsområde som diskuteras är hur fritidsverksamheten ska involveras i planerna. Avseende
elevinflytande och föräldrainflytande skattar sig rektorerna generellt sett högre än eleverna. Flera
rektorer uppger att de har lågt engagemang från föräldrar. Samtidigt upplever 37 % av föräldrarna
att de inte ges möjlighet att påverka verksamheten.
Undervisning och resultat 2016
Rapporten som tas fram varje år har för 2016 ett särskilt fokus på matematikundervisningen i
skolan. De olika delarna är inledning, betyg, betyg i matematik, nationella prov, undervisning i
matematik, uppföljning i matematik, kompetensutveckling för matematik, förutsättningar, samt
behov att lyfta till huvudmannen. Rapporten nämner inte fritidshemmen.
Fritidshemmet 2015
Det har tagits fram en särskild rapport för fritidshemmen avseende 2015. I rapporten konstateras
att skillnaden är stor mellan antal elever per årsarbetare som Skolverket presenterar och vad som
presenteras i Borås Stads årsredovisning som antal barn/heltid pedagogisk personal.

2.2.1 Systematiskt kvalitetsarbete på nämndnivå
Kommunfullmäktige har under målområdet Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga beslutat om
indikatorn Andel elever i grundskolan som upplever att lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas
åsikter, %.8 Under målområdet finns ingen indikator för fritidshemsverksamheten.
Tabell 1

Utfall 2016

Målvärde 2016

82

92

Stadsdel Väster

75,8

80

Stadsdel Öster

78,9

100

Borås Stad

78,6

92

Andel elever i grundskolan som upplever att
lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas
åsikter, %
Stadsdel Norr

Ingen av Stadsdelarna når upp till målsättningen för 2016 som redovisas i T2.
Ingen av Stadsdelsnämnderna har lokala indikatorer för förskoleklass eller fritidshem.

8
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Den offentliga statistiken för 2015 över förskoleklass ger följande bild:
Tabell 2

Borås

Större städer

Övriga Sjuhärad

44 975

53 680

65 587

Elever/lärare
(årsarbetare)
i kommunal
förskoleklass och
grundskola, antal

13,4

12,5

12,3

Lärare/ped personal
med pedagogisk
högskoleexamen
i kommunal
förskoleklass och
grundskola

87,4

89,1

90,0

Kostnad
förskoleklass
hemkommun, kr/
elev

Källa: Kolada (Skolverket och SCB)

Den offentliga statistiken för 2015 över fritidshem ger följande bild:

Borås

Större städer

Övriga Sjuhärad

35 543

32 324

35 163

Årsarbetare i fritidshem med
pedagogisk högskoleexamen,
andel (%)

66,8

59,8

47,2

Inskrivna barn/årsarbetare i
kommunala fritidshem, antal

24,8

22,0

20,6

Barn 6-9 inskrivna i
fritidshem, andel (%)

50

57

56

Barn 10-12 inskrivna i
fritidshem, andel (%)

13

21,5*

32,5*

Kostnad fritidshem, kr/
inskrivet barn

Källa: Kolada (Skolverket och SCB) *alla kommuner har inte lämnat in uppgifter
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Ingen av Stadsdelsnämnderna följer upp kvantitativa nyckeltal som på enhetsnivå beskriver
förskoleklassens och fritidshemmens kvalitetsutveckling, vilket innebär att Stadsdelsnämnderna
inte får information om andelen förskollärare/fritidspedagoger per avdelning eller gruppernas
storlek och sammansättning på de olika enheterna.
Sammanfattningsvis konstateras att nämnderna/förvaltningarna i viss utsträckning följer upp och
utvärderar förskoleklass/fritidshem inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Analysen av
arbetet bygger till största delen på självskattning. Mest framträdande är bristen på elevinflytande i
fritidshemmen.

2.3 Fördelningen av resurser
Det svenska skolsystemet bygger på likvärdighetsprincipen och ska vara kompenserande d.v.s.
uppväga skillnader i barns förutsättningar. Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom
skolväsendet efter barnens olika behov enligt SL.9
Resursfördelningsmodellen för stadsdelarnas skolverksamheter tar hänsyn till förändringar i
invånarantal i skolåldern och spridning över åldrar såtillvida att elever 13 – 15 år får ett 20 % högre
belopp än de yngre eleverna. Av grundskolans medel går en grundresurs motsvarande 85 % ut per
invånare och resterande 15 % omfördelas utifrån social struktur. Man tar då hänsyn till elever till
utlandsfödda (70 %) och vårdnadshavarnas utbildningsnivå (30 %).
För fritidshem finns en liknande modell men den tar istället hänsyn till förvärvsarbetande vårdnadshavare
(70 %) eftersom det är dessa som behöver fritidshemsplats, och hänsyn tas till invandrarbakgrund
(30 %). Av fritidshemmens medel går 88 % ut per invånare i grundstruktur och resterande 12 %
fördelas utifrån social struktur. Det utgår en särskild ersättning för elva s.k. små skolor utanför
modellen med 600 tkr per skola.
I modellen kompenseras stadsdelarna inte för hela ökningen av antalet elever i grundskolan. En
ökning av elevantalet kompenseras till 75 % med hänvisning till att fasta kostnader för lokaler och
administration inte ökar.
Utöver resursfördelningsmodellen har stadsdelarna de senaste åren fått ökade ramanslag och
tilläggsanslag. Summorna har varierat mellan åren.
Borås Stad har ansökt om och beviljats statsbidrag för bland annat lågstadiesatsning (F-3) och
fritidshemssatsning avseende läsåret 2016/2017. För lågstadiesatsningen rör det sig om 11 Mkr,
och för fritidshemssatsningen 6,6 Mkr. Bidragen ska användas till att anställa mer personal, och
syftet är att höja verksamhetens kvalitet.10 Avseende lågstadiesatsningen fördelas 85 % i förhållande
till faktiskt antal elever i lågstadiet, och 7,5 % i förhållande till föräldrar med högst förgymnasial
utbildning, samt 7,5 % i förhållande till antalet nyanlända.
Fördelning av resurser till fristående verksamhet
I SL anges vilka kostnadsslag som ska ingå i det grundbelopp som lämnas i bidrag till en enskild
huvudman Vidare anges vilka kostnadsslag som ska ingå i det grundbelopp som lämnas i bidrag till
en enskild huvudman. 11 Det fastslås att grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som
hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. I grundbeloppet
för förskoleklass ska det ingå kostnader för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, samt måltider.

9
10

2 kap 8a§ SL
Skolverket. Huvudmän som beviljats medel i Fritidshemssatsningen. Skolverket. Huvudmän som
beviljats bidrag i lågstadiesatsningen

11

14 kap. 15-16 §§ och 9 kap. 19-20 §§ SL
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Av redovisningen för fritidshem ska det ingå omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt
material och utrustning, samt måltider. Av redovisningen för båda verksamheterna ska det framgå
belopp för lokalkostnader, administration och mervärdesskatt. Om det inte finns särskilda skäl
ska redovisningen även innehålla beloppen för övriga kostnadsslag var för sig. Kommunstyrelsen
skickar ut besluten till de fristående skolorna. I besluten framgår lokalkostnader, administration och
mervärdesskatt, ingen övrig uppdelning sker. Det bifogas ingen besvärshänvisning till besluten.
Skolinspektionen publicerade 2014 rapporten Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens
negativa effekter i skolväsendet. Rapporten bygger på 30 undergranskningar varav granskningen av
Stadsdelsnämnd Väster i Borås var en.12
I granskningen av stadsdel Väster i Borås kommun framhåller Skolinspektionen att Borås Stads
bidrag till fristående skolor inte är förenlig med författningarna.13 Kommunstyrelsen har sedan 2015
ett uppdrag att se över resursfördelningsmodellen till fristående skolor. Uppdraget är inte slutfört.

2.4 Konsekvensutredningar
Utifrån intervjuerna kan konstateras att rektorerna till stor del får bestämma över sin inre organisation
och att det genomförs konsekvensutredningar vid förändring i verksamhet och organisation.
Fritidshemmen använder i de flesta fall skolans ordinarie lokaler, och dessa är i många fall inte
anpassade till fritidshem. I intervjuer anges att det saknas mindre rum att tillgå för att barnen ska
kunna gå undan från den större gruppen.
När det gäller särskilt stöd görs bedömningar från fall till fall. En elev som har behov av särskilt stöd
i förskoleklass eller grundskoleklass har inte per automatik behov av särskilt stöd på fritidshemmet.
En rektor som har många nyanlända elever, menar att de i realiteten har haft att anpassa sig efter de
barn som söker sig till skolan, och att resurserna varit för små för att kunna möta dessa elevers behov.
Sammanfattningsvis konstateras att det särskilda stödet generellt upplevs fungera relativt väl. Särskilt
stöd består av handledning eller personell resurs. Skolor med många elever från socioekonomiskt
svaga områden har ett högre generellt kompensatoriskt behov vilket kan medföra en risk för att
barn inte får det stöd de har rätt till.

2.5 Kompetensförsörjning och kompetensutveckling
Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning
får bedriva undervisning, i förskoleklass. Utöver lärare eller förskollärare får det i undervisningen
i fritidshemmet och förskolan finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att
elevernas eller barnens utveckling och lärande främjas.14
Pedagogerna, enligt definitionen ovan, har ansvar för den pedagogiska verksamheten i förskoleklass
och fritidshem och det behöver således finnas behöriga lärare i all förskoleklassverksamhet. SKL
gjorde 2014 bedömningen att skolverksamheten nationellt med nuvarande arbetssätt, organisation
och bemanning under perioden 2013-2022 behöver 150 000 nya medarbetare de närmaste tio åren.
Utöver lärare och förskollärare behövs det andra pedagogiska kompetenser kopplat till fritidshem
och förskoleklass såsom exempelvis fritidspedagoger och specialpedagoger.
15

12

Skolinspektionen. Rapport efter kvalitetsgranskning av kommunernas resursfördelning och arbete

13

8 kap. 22 SL. Se också Kammarrätten i Göteborg den 7 juni 2012 i mål 1656-11

mot segregationens negativa effekter i stadsdel Väster i Borås kommun (2012)
14

SL, Kap 2, §13-14

15

SKL. Sveriges Viktigaste Jobb i förskolan och skolan – Hur möter vi rekryteringsutmaningarna.
2014. S. 10
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Den långsiktiga trenden är att andelen utbildad personal i verksamheten sjunker. I intervjuer
uppges att det generellt är lättare att rekrytera och behålla personal i förskoleklass jämfört med
fritidshemsverksamheten. Såväl fritidspedagoger som förskollärare och annan pedagogisk
fritidshemspersonal uppges vara svårrekryterad. Personalens behörighet ser olika ut mellan olika
fritidshem, medan alla uppger att varje fritidshem har behörig personal.
För hela Borås Stad uppgick andelen behöriga i förskoleklass till 88 % år 2016. 16 År 2015 uppgick andelen
behöriga i förskoleklass till 92,6 %. Därmed har andelen behöriga sjunkit med 4,6 procentenheter.
I fritidshemsverksamheten uppgick andelen behöriga till 68,4 % år 2016. År 2015 uppgick andelen
behöriga till 76,2 %. Därmed har andelen behöriga sjunkit med 7,8 procentenheter. 17
Sammanfattningsvis konstateras att trenden är att andelen behörig personal sjunker i bägge
verksamheterna. Det är svårt att rekrytera förskollärare och annan utbildad personal då det är
bristyrken.

2.6 Plats på fritidshem
I SL framgår att plats på fritidshem ska erbjudas så snart det har framkommit att eleven har behov
av en sådan plats.18 Utifrån intervjuerna konstateras att så också sker. Fritidshem erbjuds på den
skola eleven går på.

2.7 Tillsyn av fristående fritidshem
Ansvaret för tillsyn av fristående fritidshem vilar på respektive Stadsdelsförvaltning dit verksamheten
geografiskt är förlagd. I Borås Stad finns bara ett fristående fritidshem. Detta är beläget i Stadsdel
Väster och är enligt utsago under avveckling. Tillsyn av den fristående verksamheten ska ske vart
annat år. Granskningen visar att detta också sker. Den områdeschef som detta berör menar att
tillsynen visar att den fristående verksamheten överlag håller en god kvalitet. Tillsynsrapporterna
sänds till berörd Stadsdelsnämnd och därefter till Kommunstyrelsen i enlighet med beslut i
Kommunfullmäktige 2014-09-25.19
Utbetalningarna till fristående skolor sker med automatik utifrån uppgifter i verksamhetssystem.
Utvecklingsenheten uppger att stickprov tas genom att föräldrar kontaktas för att verifiera att
aktuella scheman stämmer.
Sammanfattningsvis görs bedömningen att tillsynen av den fristående verksamheten fungerar
tillfredställande och att det sker kontroller i samband med utbetalning till fristående.

2.8 Kontroll av hushållens inkomstuppgifter
Två gånger årligen samkörs de inkomstuppgifter som vårdnadshavare lämnat i för föregående år
med Skatteverkets uppgifter. Återbetalningskrav eller utbetalning av överskjutande avgifter görs
för alla som betalat 300 kr för mycket eller för litet för perioden. Övriga lämnas utan åtgärd.

16

Statistik Thomas Dahlquist 4/1-5/1-2017, statistikuttag antal anställningar årsarbetare, per 11-30
från Heroma, vht 62300 förskoleklass, 61350 fritidshem, i behöriga medräknas även utbildade pedagoger.

17

Enligt Salsa, Skolverket, var det 64 % behöriga läsåret 14/15 och 87 % behöriga läsåret 15/16

18

14 kap 4 § SL

19

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem* och annan pedagogisk
verksamhet
11

Borås Stad | Stadsrevisionen •

3. Bedömningar
Granskningen visar att det finns rutiner för uppföljning och utvärdering av förskoleklass och
fritidshem genom det systematiska kvalitetsarbete som bedrivs i stadsdelsnämnderna. Uppföljningen
av kvalitetsarbetet bygger till största delen på självskattning, vilket medför en risk för att bilden inte
blir helt rättvisande. Mot denna bakgrund bedömer Stadsrevisionen det som väsentligt att även andra
mätmetoder och mått tas fram i syfte att beskriva och följa kvalitetsutvecklingen i verksamheten.
Granskningen visar att resursfördelningen till skolorna inte fullt ut bygger på likvärdighetsprincipen.
Stadsrevisionen bedömer det som väsentligt att stadsdelsnämnderna och Grundskolenämnden
säkerställer likvärdighetsprincipen i verksamheten.
Borås Stad tillämpar en resursfördelning till de fristående skolorna som inte är författningsenlig.20
Kommunstyrelsen har sedan 2015 ett uppdrag att göra en översyn av ersättningen till fristående
skolor. Stadsrevisionen bedömer det som väsentligt att Kommunstyrelsen säkerställer att principerna
för bidrag till fristående skolor följer gällande förordningar, och att fristående skolor i samband
med beslut om bidrag också får besvärshänvisning.
Granskningen visar att Borås Stad har en lägre andel barn i fritidshem än jämförbara kommuner.
Stadsrevisionen gör bedömningen att det bör genomföras en analys av dessa förhållanden.
I de två parallellt genomförda granskningarna om förskola/skolbarnomsorg och Fritidshem/
förskoleklass identifieras brister i kompetensförsörjningen som innebär att Kommunfullmäktiges
mål inte nås. Stadsrevisionen bedömer det som avgörande för kvaliteten i förskoleklass och fritidshem
att kompetensförsörjningen säkerställs. Detta förutsätter att de högskoleutbildade pedagogernas löner
och arbetsvillkor blir konkurrenskraftiga. Den nationella bristsituationen är enligt Stadsrevisionens
bedömning inget skäl för att inte agera på den regionala arbetsmarknaden.
2017-01-31

________________________________
Ola Sabel
revisionschef
certifierad kommunal yrkesrevisor

________________________________
Anna Sandström
granskningsledare
certifierad kommunal yrkesrevisor
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8 kap 22 § SL, se också Kammarrätten i Göteborg den 7 juni 2012 i mål 1656-11
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omsorg
Utvecklingsplan 2016 GRUNDSKOLA i Borås Stad
Värdegrund 2016 Kvalitetsrapport GRUNDSKOLA
Undervisning och resultat 2016 Kvalitetsrapport om skolformerna i Borås Stad GRUNDSKOLA
Råd för förskoleklass och fritidshem
Statistik
Statistiken i rapportern kommer från SCB och Skolverket och är hämtad från www.kolada.se
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Intervjuer
Intervju 1 med representant från Stadsdelsförvaltning Väster. 2016-10-27
Intervju 2 med representant från Stadsdelsförvaltning Norr 2016-10-27
Intervju 3 med representant från Stadsdelsförvaltning Öster. 2016-10-31
Intervju 4 med representant från Stadsdelsförvaltning Norr. 2016-11-17
Intervju 5 med representant från Stadsdelsförvaltning Norr, utvecklingsenheten. 2016-11-24
Intervju 6 med representant från Stadsdelsförvaltning Öster. 2016-11-29
Intervju 7 med representanter från Stadsdelsförvaltning Väster. 2016-12-01
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Stadsrevisionen • Borås

Rapportsammandrag
2017-01-30

Borås Stad | Stadsrevisionen •

Stadsrevisionen har granskat kvaliteten i förskoleklass
och fritidshem. Förskoleklass och fritidshem är en del av
skolväsendet och verksamheterna regleras i skollagen (2010:800).
Fritidshemmets syfte är att komplettera utbildningen i
förskoleklassen och grundskolan och att erbjuda eleverna en
meningsfull fritid och rekreation.
Bedömningar
Granskningen visar att det finns rutiner för uppföljning och
utvärdering av förskoleklass och fritidshem genom det systematiska
kvalitetsarbete som bedrivits i de tidigare stadsdelsnämnderna.
Uppföljningen av kvalitetsarbetet bygger till största delen på
självskattning, vilket medför en risk för att bilden inte blir helt
rättvisande. Mot denna bakgrund bedömer Stadsrevisionen det
som väsentligt att även andra mätmetoder och mått tas fram i
syfte att beskriva och följa kvalitetsutvecklingen i verksamheten.

Granskningen visar att resursfördelningen till skolorna inte
fullt ut bygger på likvärdighetsprincipen. Stadsrevisionen
bedömer det som väsentligt att Grundskolenämnden säkerställer
likvärdighetsprincipen i verksamheten.
Borås Stad tillämpar en resursfördelning till de fristående skolorna
som inte är författningsenlig. Kommunstyrelsen har sedan
år 2015 ett uppdrag att göra en översyn av ersättningen till
fristående skolor. Stadsrevisionen bedömer det som väsentligt
att Kommunstyrelsen säkerställer att principerna för bidrag
till fristående skolor följer gällande förordningar, och att
fristående skolor i samband med beslut om bidrag också får
besvärshänvisning.
Granskningen visar att Borås Stad har en lägre andel barn
i fritidshem än jämförbara kommuner. Stadsrevisionen gör
bedömningen att det bör genomföras en analys av dessa
förhållanden.
I de två parallellt genomförda granskningarna om förskola/
skolbarnomsorg och förskoleklass/ fritidshem identifieras
brister i kompetensförsörjningen som innebär att Kommunfullmäktiges mål inte nås. Stadsrevisionen bedömer det som
avgörande för kvaliteten i förskoleklass och fritidshem att
kompetensförsörjningen säkerställs. Detta förutsätter att de
högskoleutbildade pedagogernas löner och arbetsvillkor blir
konkurrenskraftiga. Den nationella bristsituationen är enligt
Stadsrevisionens bedömning inget skäl för att inte agera på
den regionala arbetsmarknaden.
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BESLUT
Grundskoleförvaltningen
Johan Utter
Utredare

2017-04-20

Dnr 2017/GRN0027

Svar avseende revisionsrapporten- Kvaliteten
i förskoleklass och fritidshem
Nämndens beslut
Grundskolenämnden beslutar:
1.

Godkänna svar på Stadsrevisionens rapport om ”Kvaliteten i
förskoleklass och fritidshem”
Översända svaret till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.

2.

Ärendet i sin helhet
Rapportens syfte och innehåll
Stadsrevisionen har granskat om Stadsdelsnämnderna i Borås Stad lever upp till lokala
och nationella beslut om styrning, ledning och tillsyn.
Som utgångspunkt för rapporten har Stadsrevisionen utgått från dels
dokumentstudier och dels intervjuer med tjänstemän vid stadsförvaltningarna.
De frågeställningar granskningen byggt på är följande:
- Hur är ansvaret för förskoleklass och fritidshem fördelat i Borås Stad?
- Finns rutiner för uppföljning och utvärdering av förskoleklassernas och
fritidshemmens verksamhet?
- Hur fördelas resurser till förskoleklasser och fritidshem?
- Genomförs konsekvensutredningar vid förändringar i verksamhet och
organisation?
- Hur säkerställs kompetensförsörjning och kompetensutveckling?
- Får alla barn i Borås Stad plats omgående i fritidshem från att vårdnadshavare
anmält önskemål om fritidshem med offentlig huvudman?
- Finns det rutiner för tillsyn av fristående fritidshem, d.v.s. sådana fritidshem
som inte anordnas vid en fristående skola, och vilken tillsyn genomförs?
- Vilken intern kontroll sker innan utbetalning av bidrag till fristående
verksamhet?
- Följs rutiner för kontroll av hushållens inkomstuppgifter?
I rapporten gör Stadsrevisionen bedömningen att följande brister och behov
förekommer i verksamheten:
- Det systematiska kvalitetsarbetet bedöms bygga i för stor utsträckning på
självskattning och för lite på andra mätmetoder och mått.
-

Resursfördelningen bygger inte fullt ut på likvärdighetsprincipen och
dessutom gör Stadsrevisionen bedömningen att det är väsentligt att
Grundskoleförvaltningen säkerställer att så sker.
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-

Den resursfördelningsmodell som Borås Stad använt vid granskningstillfället
bedöms inte författningsenlig.
Stadsrevisionen gör bedömningen att kommunstyrelsen bör säkerställa att
bidrag till fristående skolor följer gällande förordningar samt att de i samband
med beslut även får besvärshänvisning.
I Rapporten framkommer även att Borås Stad har en lägre andel barn i
fritidshem än jämförbara kommuner och att det bör göras en analys av dessa
förhållanden.
I både fritidshem och förskoleklass identifierar Stadsrevisionen brister i
kompetensförsörjningen och gör bedömningen att det kommer resultera i att
Kommunfullmäktiges mål inte nås. Stadsrevisionen bedömer det som
avgörande för kvaliteten i förskoleklass och fritidshem att
kompetensförsörjningen säkerställs. I rapporten framkommer även att de gör
bedömningen att den nationella bristsituationen inte är skäl för att inte agera
på den regionala arbetsmarknaden. Stadsrevisionen gör bedömningen att det
förutsätter att högskoleutbildade pedagogers löner och arbetsvillkor blir
konkurrenskraftiga.

Utredarens yttrande
Utredaren har författat sitt yttrande med utgångspunkt i att svara på de av
Stadsrevisionen gjorda bedömningar, i vilka det påtalas brister samt behov av
åtgärder.
Grundskoleförvaltningen förväntar sig kritik av skolinspektionen rörande
fritidsverksamheten och dess systematiska kvalitetsarbete. I samband med och som
utgångspunkt för kommande förbättringsarbete gällande det systematiska
kvalitetsarbetet avvaktar Grundskoleförvaltningen med arbetet att ta fram en särskild
handlingsplan tills skolinspektionen delger sitt beslut från sin granskning.
Det systematiska kvalitetsarbetet i förskoleklass och fritidshem grundar i för stor
utsträckning på självskattning när det gäller utvärdering och uppföljning.
Stadsrevisionen påpekar att det systematiska kvalitetsarbetet behöver utvecklas i
avseendet av t ex kvantitativa nyckeltal gällande förskollärare/fritidspedagog per
avdelning, gruppernas storlek och sammansättning på de olika enheterna.
Grundskoleförvaltningen instämmer i att kvantitativa mätmetoder kan och bör
användas i högre utsträckning vid en förbättring av det systematiska kvalitetsarbetet.
Genom den nyligen genomförda organisationsförändringen kan förvaltningen få en
bättre och mer likvärdig uppfattning av centrala nyckeltal såsom personaltätheten,
gruppstorlekar och sammansättningar på de olika fritidshemmen i Borås Stad.
Grundskoleförvaltningen för löpande statistik av antalet barn i olika åldrar vilket
medför att vi kommer ha ett underlag för att göra statistiska jämförelser med andra
kommuner.
I rapporten gör Stadsrevisionen bedömningen Borås Stad behöver säkerställa att
resurser till såväl kommunala som fristående verksamheter fördelas enligt gällande
författningar och kommunfullmäktiges intentioner. Grundskoleförvaltningen arbetar
med en resursfördelningsmodell som bygger på att resurser fördelas på ett likvärdigt
sätt oberoende om det gäller kommunala eller fristående verksamhet.
Stadsrevisionen påpekar att granskningen visar en lägre andel barn i fritidshem i Borås
Stad än i jämförbara städer. Detta är siffror som Grundskoleförvaltning inte bedömer
som tillförlitliga. Enligt förvaltningens egna siffror så är andelen barn inskrivna i
fritidshem, åldern 6-9 år betydligt högre (ca 84%) än den siffra som Stadsrevisionen
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anger (50%). Även siffrorna gällande andelen barn inskrivna i fritidshem, åldern 10-12
år, skiljer sig väsentligt från förvaltningens egna siffror. Stadsrevisionen anger att det
är 13%, och enligt förvaltningens egna siffror är det enbart cirka 4% av dessa barn
som är inskrivna i fritidshem. Innan Grundskoleförvaltningen kan göra en analys av
förhållandet andelen barn i fritidshem bör det säkerställas vilken andel barn som
faktiskt är inskrivna i fritidshem.
Stadsrevisionen bedömer att den nationella bristsituationen gällande
högskoleutbildade pedagoger till förskoleklass och fritidshem inte är skäl nog för att
inte agera på den regionala arbetsmarknaden. Grundskoleförvaltningen instämmer i
detta och jobbar aktivt för att underlätta kompetensförsörjningen i enlighet med
kommunfullmäktiges mål.
Stadsrevisionens rapport kommer att fungera som ett underlag för
Grundskoleförvaltningen i arbetet med att förbättra kvaliteten i förskoleklass och
fritidshem.

Facklig samverkan
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2017-04-18.

GRUNDSKOLENÄMNDEN

Ulf Sjösten (M)
Förste vice ordförande

Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m oktober månad 2016 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2005-04-21 § 49
2005/KS0393 050
J Po1

Motion av Solveig Kjörnsberg (S); Kollektivavtal
vid upphandling.

Återremiss KF 2008- 06-12
Under beredning.

KF 2007-11-21--22 § 151
2007/KS0847 107
KC/E Po1

Motion av William Petzäll (SD); Saltemads
camping.

Under beredning.

KF 2008-01-24 § 2
2008/KS0132 107
KC/SP Po1

Motion av Kjell Classon (S); Bygg
seniorbostäder.

Under beredning.

KF 2008-02-21 § 19
2008/KS0225 050
J Po1

Motion av Anders Österberg (S); Ja, till rättvisa
avtal! Nej till löneapartheid i Borås!

Återremiss KF 2008- 06-12
Under beredning.

KF 2009-01-22 § 2
2009/KS0111 614
E Po3

Motion av Bengt Bohlin (S) och Lars-Åke
Johansson (S); Utbildning för vindkraft i Borås
Stad.

Under beredning.

KF 2009-02-19 § 16
2009/KS0175 700
E Po3

Motion av Anders Österberg (S);
Jämlikhetsutredning – Ja tack!

Under beredning.

KF 2009-05-14 § 66
2009/KS0403 420
E Po2

Motion av Anders Österberg (S); Mindre partiklar
och fler levande människor - det är rätt bra.

Under beredning.

KF 2009-12-17 § 178
2017/KS0318 532
SP Po2

Motion av Ida Legnemark (V) och Fredrich
Legnemark (V); Framtidens kollektivtrafik.
Se dnr 2009/KS0815 532

Återremiss KF 2011- 02-24
Under beredning.

KF 2010-06-17 § 69
2010/KS0516 110
Vn Po1

Motion av Johan Hellström (MP) och Martin
Neuman (Väg); Färre kommunala valkretsar.

Under politisk beredning..

KF 2010-09-23 § 111
2017/KS0144 532
SP Po2

Motion av Kerstin Koivisto (Väg); Utred möjligheten till spårbunden pendel- och kollektivtrafik i
Borås. Se dnr 2010/KS0686.

Återremiss KF 2011- 02-24
Under beredning.

KF 2011-03-24 § 34
2011/KS0277 530
SP Po2

Motion av Maj-Britt Eckerström (C) och Monica
Johansson (C); Samlat Resecentrum.

Under beredning.

KF 2011-04-28 § 49
2011/KS0326 003
J Po1

Motion av Krister Maconi (SD); Komplettering av
lokal ordningsföreskrift.

Avvakta beredning av
annat ärende.

KF 2011-04-28 § 49
2011/KS0377 040
E Po1

Motion av Heiti Ernits (MP); Att vitalisera demokratin – införande av deltagarbudgetar.

Under beredning.

KF 2011-08-18 § 94
2011/KS0584
SP Po1

Motion av Eike Jünke (M), Olle Engström (M)
och Annette Carlson (M); Fri parkering för en
levande stadskärna.

Under beredning.

KF 2012-01-26 § 2
2012/KS0122 331
SP Po2

Motion av Heiti Ernits (MP); Stadsodling för ett
hållbarare Borås.

Politisk beredning
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m oktober månad 2016 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2012-03-15 § 38
2012/KS0270 822
E Po2

Motion av Joakim Malmberg (FP); Lägg ut driften av Stadsparksbadet på entreprenad.

Under beredning.

KF 2012-05-10 § 67
2012/KS0378 023
PF Po1

Motion av Maria Lindgren (M) och Urban Svenkvist (M); Kommunfullmäktige ska besluta om att
Sociala omsorgsnämnden ska begära utdrag ur
belastningsregistret vid nyanställning och vid
upphandlingsavtal.

Återremiss 2016-10-20.
Under beredning

KF 2012-05-10 § 67
2012/KS0379 023
PF Po1

Motion av Maria Lindgren (M) och Urban Svenkvist (M); Kommunfullmäktige ska besluta att
Stadsdelsnämnderna ska begära utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning och vid upphandlingsavtal av hemtjänst samt äldreomsorg.

Återremiss 2016-10-20.
Under beredning

KF 2012-06-20 § 81
2012/KS0487 107
E Po1

Motion av Joakim Malmberg (FP), Alexis
Mouschopanis (M) och Falco Güldenpfenning
(KD); Ett gemensamt bostadsbolag med bättre
möjligheter.

Under beredning.
Upp samtidigt som
uppdrag om
bostadsbolagen

KF 2012-08-16 § 106
2012/KS/KS0539 459
E Po2

Motion av Annette Carlson (M), Pirita Isegran
(M), Annacarin Martinsson (M) och Anne-Marie
Ekström (FP); Fimpa rätt!

Klar för godkännande.

2013-02-21 § 16
2013/KS0189 107
E Po1

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Falco Güldenpfennig (KD); Lägg ut Saltemads
camping på entreprenad!

Under beredning.

2013-03-21 § 27
2013/KS0281 106
KC/SP Po1

Motion av Kerstin Hermansson (C);
Landsbygdssäkra politiska beslut.

Under beredning.

2013-04-25 § 40
2013/KS0354 770
KU Po3

Motion av Falco Güldenpfennig (KD);
Äldres rätt att åldras med värdighet.

Klar för beslut

2013-04-25 § 40
2013/KS0358 514
SP Po2

Motion av Hanna Werner (MP);
Cykelparkeringar.

Klar för beslut.

2013-08-22 § 92
2013/KS0543 514
SP Po2

Motion av Falco Güldenpfennig (KD); Tidsbegränsad fri parkering i Borås Stad

Under beredning.

2013-06-22 § 92
2013/KS0542 514
SP Po2

Motion av Hans Gustavsson (KD); Släpp parkeringen fri – det är sommar!

Under beredning.

2013-09-19 § 111
2013/KS0609 110
Vn Po1

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Gå och
rösta

Under politisk beredning.

2013-10-24 § 124
2013/KS0663 730
KU Po3

Motion av Anne-Marie Ekström (FP); Inför lag
om Valfrihetssystem (LOV) även när det gäller
särskilda boenden för äldre och personer med
funktionsnedsättning

Under beredning.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m oktober månad 2016 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

2013-11-20—21 § 141
2013/KS0728 050
E Po2

Motion av Kerstin Hermansson (C); Giftfri vardag kräver handling

Klart för godkännande.

2013-12-19 § 150
2013/KS0792 311
SP Po2

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP);
Södra torget – förtjänar mer än bussar

Under beredning.

2014-02-20 § 17
2014/KS0192 456
E Po2

Motion av Malin Wickberg (M) och Annette Carlson (M); Lätt att göra rätt.

Under beredning.
Inväntar besked om
avfallsplan.

2014-02-120 § 17
2014/KS0193 291
E Po2

Motion av Kerstin Hermansson (C) och Cecilia
Andersson (C); Ny idrottshall på Myråsskolan!

Under beredning.
Remiss besvarad av
Lokalförsörjningsnämnden,
Stadsdelsnämnd Öster och
Fritids- och
folkhälsonämnden.
Utgick KS 2016-04-04

2014-03-20 § 30
2014/KS0291 828
E Po2

Motion av Cecilia Andersson (C) och Maj-Britt
Eckerström (C); Bygg en modern evenmangshall i Eventområdet i Knalleland

Under beredning.

2014-03-20 § 30
2014KS0292 299
E Po2

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Året om på
Almenäs!

Återremiss KF 2015-01-15.
Ombyggnad medtagen i
budget 2016.Förstudie
pågår hos LFF

2014-04-24 § 41
2014/KS0320 310
SP Po2

Motion av Hanna Werner (MP); Sandareds centrum

Under beredning.

2014-04-24 § 41
2014/KS0329 701
KU Po3

Motion av Mattias Karlsson (M), Anna-Carin
Martinsson (M) och Annette Carlsson; Livsviktiga projekt mot ungdomars psykiska ohälsa

Klar för beslut.

2014-05-21 § 58
2014/KS0389 141
N Po1

Motion av Annette Carlsson (M) och LarsGunnar Comén (M); Tjänstegarantier i näringslivet.

Under beredning.

2014-05-21 § 58
2014/KS0392 059
E Po1

Motion av Annette Carlsson (M), Morgan Hjalmarsson (FP) och Falco Güldenpfennig (KD); Ny
konkurrenspolicy för Borås Stad.

Under beredning.

2014-06-18 § 73
Dnr 2014/KS0499 107
E Po1

Motion av Joakim Malmberg (FP) och Alexander
Andersson (C); Ny återvinningscentral i Sandared!

Under beredning.
Inväntar beslut om
avfallsplan

2014-06-18 § 73
Dnr 2014/KS0518 212
SP Po2

Motion av Morgan Hjalmarsson )FP); Förtäta
Borås stadskärna!

Under beredning.
Avslutas som en del i Öp

2014-08-14 § 94
Dnr 2014/KS0578 231
SP Po2

Motion av Ida Legenmark (V); Bygg framtidens
Borås!

Under beredning.
Avslutas som en del i Öp

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0653 759
E Po3

Motion av Sara Degerman Carlsson (KD); Mer
medmänsklighet i Borås!

Under beredning.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m oktober månad 2016 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0662 612
E Po3

Motion av Kerstin Koivisto (Vägv); Utreda möjligheten att inrätta en ”prova på” verksamhet för
tonåringar liknande idrottsskola som redan finns
för barn.

Under beredning.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0672 700
E Po 3

Motion av Mattias Karlsson (M) och Annette
Carlson (M); Schysta relationer – ett riktigt framgångsrikt projekt.

Till KF i april

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0673 531
SP Po2

Motion av Monica Hermansson-Friedman (M)
och Annette Carlson (M); Låt fler använda skolbussarna.

Under beredning.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0675 512
SP Po2

Motion av Mattias Karlsson (M) och Annette
Carlson (M); För en ökad trafiksäkerhet i Viskafors och Rydboholm.

Under beredning.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0678 370
E Po2

Motion av Kerstin Hermansson (C); Solceller
som tak på parkeringsplatser!

Under beredning.

2015-01-15 § 2
Dnr 2015/KS0089 820
E Po3

Motion av Lennart Andreasson (V); Upprustning
av friluftsområdet kring Kolbränningen.

Till KF i april.

2015-02-19 § 30
Dnr 2015/KS0208 370
E Po2

Motion av David Hårsmar (C) och Alexander
Andersson (C); Möjliggör markbaserad solkraft!

Klart skall upp samtidigt
som 2014/KS0678

2015-03-26 § 44
Dnr 2015/KS0317 059
E Po1

Motion av Lotta Samuelsson (FP) och Morgan
Hjalmarsson (FP); Kartlägg den kommunala näringslivsverksamheten!

Under beredning

2015-03-26 § 44
Dnr 2015/KS0319 042
E Po1

Motion av Lotta Samuelsson (FP) och Morgan
Hjalmersson (FP); Särredovisa verksamhet som
konkurrerar!

Under beredning

KF 2015-05-28 § 80
Dnr 2015/KS0454 107
E Po1

Motion av Falco Güldenpfennig (KD); Pengar till
verksamhet, inte avgifter.

Under beredning

KF 2015-06-17 § 97
Dnr 2015/KS0467 111
Vn Po1

Motion av Hanna Bernholdsson (MP); Dags att
sänka rösträttsåldern.

Under politisk beredning.

KF 2015-06-17 § 97
Dnr 2015/KS0490 312
SP Po2

Motion av Anna Christensen (M); Borås som
cykelstad.

Under beredning

KF 2015-06-17 § 97
Dnr 2015/KS0498 531
SP Po2

Motion av Ulrik Nilsson (M); Kollektivtrafik pendling och arbetsresor.

Under beredning.

KF 2015-09-17 § 136
Dnr 2015/KS0612 512
E Po2

Motion av Pirita Isegran (M); Ta fram ett lokalt
trafikhinder!

Under beredning

KF 2015-10-15 § 156
Dnr 2015/KS0621 722
KU Po3

Motion av Hanna Bernholdsson (MP) och
Christina Waldenström (MP); Valfrihet inom
hemtjänsten.

Under beredning
Remissrunda klar
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m oktober månad 2016 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2015-10-15 § 156
Dnr 2015/KS0690 514
E Po2

Motion av Falco Güldenpfennig (KD), Ingela
Hallgren (KD) och Hans Gustavsson (KD): Fri
parkering för ökad tillgänglighet.

Under beredning

KF 2015-10 15 § 156
Dnr 2015/KS0693 059
E Po1

Motion av Ida Legnemark (V) ,Therése Björklund
(S), Mosa Roshanghias (MP) och Tommy Josefsson (V) : Borås Stad – en Fairtrade City som
bojkottar varor producerade på ockuperad mark

Under beredning

KF 2015-11-18 -19 § 172
Dnr 2015/KS0701 109
KU Po1

Motion av Crister Spets (SD), Andreas Bäckman
(SD), Patric Silfverklinga (SD), Tony Strandgård
(SD), Leif Häggblom (SD) och Björn Qvarnström
(SD) om tillstånd för tiggeri

Politisk beredning

KF 2015-12-10 § 199
Dnr 2015/KS0809 312
SP Po2

Motion av Tommy Josefsson (V) och Anne Rapinoja (V) : Stimulera boråsare att cykla

Under beredning

KF 2016-02-25 § 40
Dnr 2016/KS0184 530
SP Po2

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Falco
Güldenpfennig (KD): Utred möjligheterna för
linbana i Borås!

Under beredning

KF 2016-03-17 § 76
2016/KS0308 139
KU Po3

Motion av Björn Qvarnström (SD), Crister Spets
(SD) och Leif Häggblom (SD): Åldersbestämning
av ensamkommande barn - Utrymme för kommunen att agera.

Klar för beslut.

KF2016-04-28 § 98
2016/KS0353 619
KU Po3

Motion av Lotta Preijde (L): Försöksverksamhet
med lärarassistenter på en av Borås Stads skolor!

Under beredning.
Hänskjuts till
Grundskolenämnden

KF 2016-04-28 § 98
2016/KS0393 616
E Po3

Motion av Andreas Cerny (L) och Hamid Fard
(L): Företagande för nyanlända - en möjlighet
redan under SFI

Klart för beslut

KF 2016-04-28 § 98
2016/KS0394 023
SP Po 1

Motion av Kerstin Hermansson (C), Maj-Britt
Eckerström (C) och Alexander Andersson (C):
Inrätta en landsbygdsutvecklare

Under beredning.

KF 2016-05-26 §136
2016/KS0447 738
KU Po3

Motion av Sara Degerman Carlsson (KD) och
Ingela Hallgren (KD): Kostnadsfritt trygghetslarm
i hemmet

Under beredning.
Ute på remiss.

KF 2016-06-16 § 170
2016/KS0490 141
N Po1

Motion av Anne-Marie Ekström (L): Kommunikation med näringsidkare

Under beredning.

KF 2016-08-18 § 199
2016/KS0540 739
KU Po3

Motion av Kerstin Hermansson (C): Nya boendeformer för äldre.

Ute på remiss.

KF 2016-09-29 § 234
2016/KS0625 730
KU Po3

Motion av Kerstin Hermansson (C) och Maj-Britt
Eckerström (C): Serviceinsatser i privat regi

Ute på remiss.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m oktober månad 2016 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2016-09-29 § 234
2016/KS0641 111
Vn Po1

Motion av Falco Güldenpfennig (KD), Ingela
Hallgren (KD), Hans Gustavsson (KD) och KarlGustav Drotz (KD) angående kommunens indelning i valkretsar vid valet 2018

Under politisk beredning.

KF 2016-09-29 § 234
2016/KS0648 612
E Po3

Motion av Patric Silfverklinga (SD): Utöka valfriheten i gymnasievalet för ungdomar med autism

Under beredning.

KF 2016-09-29 § 234
2016/KS0649 101
KC Po1

Motion av Leif Häggblom (SD) och Patric
Silfverklinga (SD): Verklighetsbaserade beslut

Under beredning.

KF 2016-10-20 § 254
2016/KS0691 400
SP Po2

Motion av Tom Andersson (MP) och Anna Kjellberg (MP): Underlätta och stimulera lokal ekologisk matproduktion i Borås kommun

Under beredning.

KF 2016-10-20 § 254
2016/KS0692 865
E Po2

Motion av Oliver Öberg (M), Dennis Jernkrook
(M) och Urban Svenkvist (M) angående Borås
Stads konstförråd - samla damm och bygg ut
eller sälj av och byt ut

Under beredning

7

Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande under
perioden 2016-11-01—2017-04-30 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2016-12-21 § 301
2016/KS0817 620
KC Po3

Motion av Anna Svalander (L) och Anne-Marie
Ekström (L): Kartlägg hedersrelaterat våld och
förtryck i skolorna i Borås

KF 2016-12-21 § 301
2016/KS0819 332
E Po2

Motion av Marie Fridén (M) och Oliver Öberg
(M) - Bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats.

KF 2016-12-21 § 301
2016/KS0825 027
PF Po 1

Motion av Hanna Bernholdsson (MP) och Tom
Andersson (MP): Borås Stad kan bli Sveriges
bästa hbtq-kommun.

KF 2017-01-26 § 2
2016/KS0844 003
KC Po1

Motion av Patric Silfverklinga (SD): Trevliga
(stor)helger för alla.

KF 2017-01-26 § 2
2017/KS0117 331
E PO2

Motion av Falco Güldenpfennig (KD), Hans Gustavsson (KD), Ingela Hallgren (KD) och KarlGustav Drotz (KD) om att rusta upp Östermalmsparken

KF 2017-01-26 § 2
2017/KS0141 003
KC Po1

Motion av Falco Güldenpfennig (KD), Ingela
Hallgren (KD) och Karl-Gustav Drotz (KD): Godkända zoner för fyrverkerier.

KF 2017-02-23 § 25
2017/KS0212 107
E Po1

Motion av Falco Güldenpfennig (KD), Hans Gustavsson (KD), Ingela Hallgren (KD), Karl-Gustav
Drotz (KD) och Else-Marie Lindgren (KD) Främja mindre lägenheter och ”smalare plånböcker”

KF 2017-02-23 § 25
2017/KS0215 026
PF Po1

Motion av Bengt Bohlin (S) och Sofia Bohlin (S)
- Dags att aktivt minska ohälsan i Borås Stad!

KF 2017-02-23 § 25
2017/KS0216 700
KU Po 3

Motion av Ida Legnemark (V): FN:s konvention
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Ute på remiss.

KF 2017-02-23 § 25
2017/KS0217 739
KU Po3

Motion av Mosa Roshanghias (MP) - Våra fyrfota vänner i nöd och lust

Ute på remiss.

KF 2017-03-16 §
2017/KS0292 107
E Po1

Motion av Morgan Hjalmarsson (L): Sälj Borås
Djurpark!

KF 2017-03-16 §
2017/KS0304 023
PF Po1

Motion av Bengt Bohlin (S) och Sofia Bohlin (S)
- Låt elever vara med och rekrytera nya rektorer.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande under
perioden 2016-11-01—2017-04-30 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

KF 2017-04-27 §
201/KS0341 332
KU Po3

Motion av Marie Fridén (M) och Oliver Öberg
(M) - Borås behöver riktlinjer för bra lekplatser!

KF 2017-04-27 §
2017/KS0359 455
E Po2

Motion av Falco Güldenpfennig (KD), Hans
Gustavsson (KD) Ingela Hallgren (KD, KarlGustav Drotz (KD) och Else-Marie Lindgren
(KD): Mobil sopstation för trädgårdsavfall

KF 2017-04-27 §
2017/KS0385 866
E Po2

Motion av Morgan Hjalmarsson (L) och Bengt
Wahlgren (L) "Samarbeta med konstnärer för
estetisk kvalitet"

KF 2017-04-27 §
2017/KS0386 710
KU Po3

Motion av Falco Güldenpfennig (KD), Hans
Gustafsson (KD), Ingela Hallgren (KD, KarlGustav Drotz (KD) och Else-Marie Lindgren
(KD) om att Borås Stads förskolor
implementerar Förskolebrevets riktlinjer och
integritetspolicy.

KF 2017-04-27 §
2017/KS0390 869
KU Po3

Motion av Bengt Bohlin (S) och Sofia Bohlin (S):
Dags att kulturen flyttar in på våra boenden!

KF 2017-04-27 §
2017/KS0391 439
E Po2

Motion av Kjell Hjalmarsson (MP): Mindre plast i
våra vattendrag och hav

KF2017-04-27 §
2017/KS0393 600
KU Po3

Motion av Leif Häggblom (SD) och Björn
Qvarnström (SD): En trygg skola för alla

KF 2016-08-18 § 199
2016/KS0588 866
E Po2

Motion av Morgan Hjalmarsson (L) och Bengt
Wahlgren (L) om konstnärlig utsmyckning och
gestaltning av offentliga byggnader och miljöer

Behandling

Avskrives
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m april 2017 avgivna interpellationer
Inkom
Diarienummer

Interpellation

Behandling

KF 2009-10-15 § 131
2009/KS0647 401
SP Po3

Interpellation av Lennart Andreasson (V) till
kommunalrådet Karl-Gustav Drotz angående
ekologisk mat

Avskrives

KF 2016-09-29 § 235
2016/KS0653 732
KU Po3

Interpellation av Annette Carlson (M) till
kommunalråd Malin Carlsson om LOV i Borås

KF 2016-12-21 § 302
2016/KS0816 027
PF Po3

Interpellation av Anne-Marie Ekström (L) till
kommunalrådet Malin Carlsson: Hur hanteras
HBTQ-frågor i Borås Stad

KF 2017-04-27 §
2017/KS0384 269
M Po2

Interpellation från Falco Güldenpfennig (KD) Vad händer med Bockabyn Tom Andersson
(MP)?
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Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget,
april 2017
Borås Stad

Uppdrag
Status, Antal 15/4
2016/2017

Ärende som har genererat uppdraget

Uppdrag

§ 196 2013/KS0546 269 Svar på motion av
Heiti Ernits (MP) och Thomas Wingren
(MP); Etablera en textilvandringsled med
miljö- och industritema

Kulturnämnden får i uppdrag att
tillsammans med andra berörda aktörer
ta fram ett förslag till en
textilvandringsled.

Geno
mfört

1 (st)

Förslag är framtget i samverkan med flera andra förvaltningar
och bolag. Genomförandet är beroende av nya medel och är
därmed en budgetfråga. (Kulturnämnden)

§ 221 2015/KS0456 216 Svar på motion av
Ida Legnemark (V); Evenemangsfält i
Borås

Fritids- och Folkhälsonämnden uppdras i
samverkan med Kommunstyrelsen
planera för att Borås Stad ska kunna ta
emot evenemang med behov av större
evenemangsområden.

Delvis
geno
mfört

1 (st)

Arbetet ingår i ett större sammanhang där vi tillsammans med
Borås TME har tagit fram ett inriktningsdokument för en
Evenemangsstrategi. Dokumentet bejakar Borås Stads ambition
om dels, att stödja de befintliga arrangörerna för stora
evenemang och tävlingar och dels, att locka minst ytterligare ett
stort evenemang varje år till staden. Tanken är att knyta
inriktningsdokumentet till en plan för Borås 2021 och 400 års
jubileet. I detta arbetet kommer tankar om var och hur ett
evenemangsfält kan finnas och fungera. (Fritids- och
folkhälsonämnden)

§ 49 2014/KS0529 312 Svar på motion av
Annette Carlson (M) och Monica
Hermansson Friedman (M);
Strandpromenad mellan Asklanda och
Skalle badplats

Fritids- och folkhälsonämnden får i
uppdrag att utreda möjligheten att
anlägga gångväg mellan Asklanda och
Skalle badplats.

Delvis
geno
mfört

1 (st)

Arbetet kommer att färdigställas under våren 2017.
Miljöförvaltningen och Länsstyrelsen tillsammans med berörda
markägare har gett sitt medgivande och lantmäteriet har utfärdat
ett servitut för gångvägen. (Fritids- och folkhälsonämnden)

§ 55 2015/KS0299 310 Svar på motion av
Fredrich Legnemark (V) och Ida
Legnemark (V); Bredda Borås matutbud

Uppdra till Näringslivsenheten att
undersöka möjligheten att samordna och
förenkla tillståndsgivningen för food
trucks samt annan motsvarande mobil
försäljning av livsmedel.

Delvis
geno
mfört

1 (st)

Arbetet pågår och hanteras i arbetet med Insikt
(Kommunstyrelsen)

§ 96 2016/KS0132 003 Svar på motion av
Ida Legnemark (V): Begränsa användandet
av fyrverkerier

Kommunstyrelsen får i uppdrag att
förutsättningslöst se över
bestämmelserna i allmänna lokala
ordningsföreskrifter i Borås kommun vad
avser användandet av pyrotekniska
varor.

Delvis
geno
mfört

1 (st)

Ärendet kommer att behandlas i KS under maj månad 2017.
(Kommunstyrelsen)

§ 157 2013/KS0661 700 Svar på motion av
Patric Cerny (FP): Arbeta smartare mot
våld i nära relationer!

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att med
särskilt beaktande av befintlig
lagstiftning, EU-direktivet och föreslagna
förändringar i Lagen om offentlig
upphandling (LOU) pröva upphandling av
skyddat boende.

Delvis
geno
mfört

1 (st)

Påbörjat utreda möjligheterna för kring upphandling av skyddat
boende. utreder utifrån den nya lagstiftningen samt ev. andra
möjligheter som IOP. (Kommunstyrelsen)

Borås Stad, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2017

Kommentar

2(16)

Status, Antal 15/4
2016/2017

Ärende som har genererat uppdraget

Uppdrag

Kommentar

§ 228 2015/KS0765 861
Svar på motion av Ida Legnemark (V):
Borås - en fristad för förföljda Konstnärer

Borås Stad ställer sig positiv till att
erbjuda en fristad för förföljda
konstnärer.Omfattningen och
utformandet av arbetet med
fristadskonstnärer utreds.Kulturnämnden
får i uppdrag att fortsättningsvis
handlägga denna fråga.

Delvis
geno
mfört

1 (st)

Underlag är framtaget av förvaltningen och kommer diskuteras i
presidiet, då uppdraget är Borås Stads övergripande och
kommer involvera flera förvaltningar om uppdraget genomförs.
(Kulturnämnden)

§ 251 2016/KS0464 739 Svar på motion av
Kerstin Hermansson (C); Erbjudande om
vård- och omsorgsboende!

Stadsdelsnämnderna, och från årsskiftet
Vård- och äldrenämnden, uppdras
erbjuda alla äldre som passerar den
ekonomiska brytpunkten mellan
hemtjänst och vård- och omsorgsboende
plats på vård och omsorgsboende.

Delvis
geno
mfört

1 (st)

I budget för 2017 finns ett uppdrag från KF som lyder enligt
följande: "Vård- och Äldrenämnden uppdras utreda och definiera
den ekonomiska brytpunkten mellan hemtjänst och vård- och
omsorgsboende (Vobo)". Verksamhetens angreppssätt för detta
uppdrag är följande: "För att i varje individuellt ärende kunna
fastställa när den så kallade brytpunkten för kostnad inträder
behöver kostnaden för varje del av en brukares insatser bli känd
för biståndshandläggaren. Nämnden bör för detta ändamål
utveckla en beräkningsmodell som förenklar detta arbete".
Parallellt med detta uppdrag från KF finns också detta aktuella
uppdrag utanför budget. Myndighetens uppfattning är att det är
samma innehåll i de båda uppdragen. Det som hittills är
genomfört är att medarbetarna blivit informerade om uppdraget.
Uppdraget i sig ligger egentligen redan i linje med hur
myndighetens äldreomsorg arbetar, dvs när en brukare har så
stora behov av insatser i sin hemmiljö att kostnaden för en plats
på Vobo är uppnådd så ska ett erbjudande om Vobo ges. Det är
dock viktigt att känna till att det är långt ifrån alla som är
intresserade av att flytta in på ett Vobo bara för att den har
behov av stora insatser i hemmiljön. Det som kvarstår av
uppdraget är utveckla själva beräkningssnurran, vilket kommer
ske under våren 2017. (Vård- och äldrenämnden)

§ 251 2016/KS0464 739 Svar på motion av
Kerstin Hermansson (C); Erbjudande om
vård- och omsorgsboende!

Stadsdelsnämnderna, och från årsskiftet
Vård- och äldrenämnden, uppdras att
tidigt i kontakten med de äldre informera
om vilka boendealternativ som finns
samt ge de äldre attraktiva erbjudanden
om plats på vård- och omsorgsboende
när så påkallas.
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Delvis
geno
mfört

1 (st)

De som arbetar inom äldreomsorgen, och i synnerhet
biståndshandläggarna, har alltid en informationsskyldighet: Detta
innefattar att informera de medborgare man träffar i sin
yrkesutövning kring vilka olika boendealternativ som finns att
tillgå i samhället allt eftersom man åldras. En pågående process
i staden är att vård- och äldreförvaltningen tillsammans med de
kommunala bostadsbolagen verkar för att fler Tryggetsboenden
skapas. Utöver detta ska en biståndshandläggare genom
regelbunden uppföljning av alla hemtjänstärenden beräkna när
brytpunkten för kostnader mellan insatser i hemmiljön eller på ett
Vobo är på väg att uppnås. I samband med uppföljningen av
hemtjänstärendena är det dessutom viktigt att fortlöpande

3(16)

Ärende som har genererat uppdraget

Uppdrag

Status, Antal 15/4
2016/2017

Kommentar
resonera med de äldre om behovet av att flytta till en passande
boendeform. Slutligen när kostnaden för en hemmaplanslösning
överstiger kostnaden för ett Vobo ska de äldre särskilt motiveras
att ansöka om Vobo. Att motivera till detta blir då en uppgift både
för äldreomsorgens personal inom hemtjänst och inom
biståndshandläggningen. (Vård- och äldrenämnden)

§ 325 2014/KS0632 809 Svar på motion av
Ida Legnemark (V): Inför lagliga
graffitiväggar i Borås

Fritids- och folkhälsonämnden:- uppdras
komplettera införandet av en öppen vägg
med andra brottsförebyggande åtgärder
eller övergripande styrdokument.
Resurser bör också läggas på dialog
med utövare, för att på bästa sätt förstå
och bemöta det behov som finns. uppdras genomföra en utvärdering,
avseende bland annat mängden klotter,
ett år efter den öppna väggens
införande. Om utvärderingen visar att
klottret ökat ska frågan om att stänga
graffitiväggen lyftas till
Kommunfullmäktige.

Ej
geno
mfört

1 (st)

Arbetet har påbörjats tillsammans med Kulturförvaltningen. En
strategi och tidsplan kommer att komplettera uppdraget. (Fritidsoch folkhälsonämnden)

§ 21 2016/KS0099 016 Svar på motion av
Alexander Andersson (C): Kommunal
beredskap

Alla hushåll ska få adekvat information
om hushållsberedskap.

Delvis
geno
mfört

1 (st)

På biograferna inform om 72-timmarskampanjen, information på
olika medier. Foldrar på flertal språk tryckts upp, finns på 10 av
12 bibliotek. Publicering av artiklar i lokala medier. Utreds fn om
information i medier knutna till Borås Stad. (Kommunstyrelsen)

§ 76 2014/KS0381 612 Svar på motion av
Maria Lindgren (M), Björn Bergqvist (M)
och Annette Carlson (M); Ge alla
gymnasieelever kunskapen och chansen
att prova på att starta eget

Skolledningen på respektive skola ska
lägga in entreprenörskapskurserna så att
alla elever har det som ett möjligt val i
praktiken. Det ska finnas en plan för att
möjliggöra och underlätta för eleverna att
kunna starta och driva UF-företag.
Samtliga Borås Stads gymnasieskolor
använder Ung Företagsamhets koncept
UF-företagande.

Geno
mfört

1 (st)

Kursen Entreprenörskap ingår som ordinarie kurs på flera
program. På övriga program kan kursen väljas av eleven inom
programfördjupningen, som individuellt val eller som kurs inom
utökat program. Arbetet med UF pågår. (Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden)

§ 194 2015/KS0362 611 Svar på motion av
Falco Güldenpfennig (KD); Inför ett
elevombud i Borås Stad

Kommunstyrelsen tar över, från
Stadsdelsnämnden Norr, uppdraget att
inrätta ett kommunövergripande barnoch elevombud för årskurs F-9 med
uppgift att: Utifrån skollagen ge råd och
anvisningar till skolor i syfte att stävja
kränkande behandling.Kartlägga
missförhållanden. Vara ett stöd för barn

Delvis
geno
mfört

1 (st)

Dialog pågår med Grundskoleförvaltningen och Gymnasie och
vuxenutbildningsförvaltningen om funktionens uppdrag och
innehåll. (Kommunstyrelsen)
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Ärende som har genererat uppdraget

Uppdrag

Status, Antal 15/4
2016/2017

Kommentar

och familjer då en kränkande situation
ändå uppstått.
§ 27 2015/KS0654 705 Revidering av
Borås Stads bidragsbestämmelser 2016

Fritids- och folkhälsonämndens förslag
till förändringar i bidragsbestämmelserna
godkänns att gälla fr.o.m. 2016-01-01.
Fritids- och folkhälsonämnden uppdras
att under 2016 se över vilka effekter de
socialt riktade bidragen får samt föreslå
förändringar för att systemet ska komma
fler föreningar och barn och unga till del.

Delvis
geno
mfört

1 (st)

Den extra satsning som gjordes inför 2016 med de socialt
riktatde bidragen kom inte igång förrän under senare delen av
våren samma år. Under hösten/vintern har arbetet justerats eller
anpassats något, dels för att föreningarna har haft olika typer av
utmaningar och dels för att föreningarna har valt lite olika
tillvägagångssätt. Tillsammans med projektet Sports for you
utvärderar vi nu löpande för att på så sätt kunna mäta effekterna
av satsningen. Vid varje tillfälle "bokförs" antalet besökare och
om de är tjejer eller killar som deltar. (Fritids- och
folkhälsonämnden)

§ 70 2015/KS0422 751 Svar på motion av
Marie Fridén (M), Vivi Roswall (M) och
Annette Carlson (M); Stärk familjehemmen!

Individ- och familjeomsorgsnämnden tar
över, från Stadsdelsnämnden Väster,
uppdraget att se över hur Borås Stad kan
knyta flera familjehem till sig, förslagsvis
genom att studera hur
konsulentföretagen arbetar, och komma
med förslag på åtgärder.
Stadsdelsnämnden Väster får också i
uppdrag att utreda hur Borås Stad ska
arbeta med att stödja placerade barn och
ungdomars skolgång. Förslag på
åtgärder ska redovisas till
Kommunstyrelsen senast den 31 augusti
2016.

Delvis
geno
mfört

1 (st)

Individ- och familjeomsorgen har tagit tillbaks uppdraget kring
förstärkning av familjehemsvåren. Ett omarbetat förslag till plan
och genomförande av denna kommer att lämnas på nämndens
majsammanträde. En verksamhetsutvecklare har kopplats till
enheten Familjehemsvård och här förbereds nu genomförandet
av den förstärkta familjehemsvården. Förberedelse för att
rekrytera en specialpedagog har gjorts. samverkan kommer att
ske med skolverksamheten kring detta. (Individ- och
familjeomsorgsnämnden)

§ 123 2011/KS0585 821 Svar på motion av
Annette Carlson (M) och Alfio Franco (M);
Ett säkert och tryggt Borås även för våra
barn och ungdomar!

Ansvariga nämnder får i uppdrag att
utreda möjligheterna att anlägga ytor
med konstgräs på skolgårdar i Borås.
Lokalförsörjningsnämnden ansvarar för
att intentionerna i motionen beaktas i det
löpande arbetet med skolgårdarna.

Geno
mfört

1 (st)

För konstgräsytor har LFF ett samarbete med Fritids-och
Folkhälsoförvaltningen där äldre konstgräsytor som ej lämpar sig
för seriespel styckas av och läggs på skolgårdar. Nackdelar med
konstgräsytor är att de inte röjs vintertid, de är dyra i inköp samt
att de kräver en annan typ utav skötsel än naturliga gräsytor.

Uppdra till Kommunstyrelsen i
samverkan med Stadsdelsnämnderna
och ny nämnd efter omorganisationen att

Geno
mfört

§ 267 2015/KS0174 610
Svar på motion av Annette Carlson (M),
Morgan Hjalmarsson (FP),
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LFF har under hösten 2016 genomfört en inventering utav alla
skolgårdar för grundskolor för att utreda var och i vilken
omfattning konstgräsytor redan finns, med förhoppning om att
kunna erbjuda konstgräsytor över hela staden. För nybyggen är
konstgräsytor en del utav byggprojektet.
(Lokalförsörjningsnämnden)
1 (st)

Uppdraget har kommunicerats med grundskoleförvaltningen.
Verksamhetscheferna har tillfrågat berörda rektorer om intresse
av att delta i försöksverksamheten. Ingen av dem har anmält
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Status, Antal 15/4
2016/2017

Ärende som har genererat uppdraget

Uppdrag

Kommentar

Kerstin Hermansson (C) och Falco
Güldenpfennig (KD): Betyg i
årskurs 4 - Borås bör delta i
försöksverksamheten!

verka för att de skolor i Borås Stad som
önskar delta i försöksverksamheten med
betyg i årskurs 4 tillåts göra det.

§ 268 2015/KS0318 604
Svar på motion av Kerstin Hermansson
(C): Modernisera upptagningsområdena för
skolan!

Uppdra till Stadsdelsnämnd Norr,
kommungemensam skola och
Grundskolenämnden att snarast utreda
och anpassa upptagningsområdena för
skolan såväl inom Borås Stad som med
angränsande kommuner.

Geno
mfört

1 (st)

Utredningen visar att begreppet upptagningsområde inte längre
blir tillämpbart när obligatoriskt skolval införs. Ärendet redovisas
på aprilnämnden. Ärendet om obligatoriskt skolval redovisas på
augustinämnden och då kommer frågan att åter belysas.
(Grundskolenämnden)

§ 269 2014/KS0456 624
Svar på motion av Falco Güldenpfennig
(KD): Inför elevhälsogaranti i
Borås

Ge nya Grundskolenämnden i uppdrag
att se över elevhälsogarantin i enlighet
med upprättad skrivelse.

Delvis
geno
mfört

1 (st)

Grundskoleförvaltningen har följande dimesionering av
elevhälsan:
Skolsköterskor: En per 420 elever
Kuratorer: En per 540 elever
Skolpsykolog: En per 1260 elever.
Detta ligger betydligt bättre än de riktlinjer Kommunfullmäktige
beslutat om.

intresse för att delta. (Kommunstyrelsen)

För närvarande pågår en process för att säkerställa att
elevhälsans dimensionering vid varje skolenhet följer samma
resursfördelningsmodell som övriga ekonomiska resurser för att
garantera en likvärdighet i Borås Stad. Denna process beräknas
vara klar till Tertial 2. (Grundskolenämnden)
§ 292 2015/KS0753 710 Utredning av
förutsättningarna för att återinföra
familjedaghem i Borås Stad; Redovisning
av uppdrag

Förskolenämnden och
Grundskolenämnden uppdras skapa
förutsättningar för pedagogisk omsorg,
såväl i egen regi som genom privata
aktörer.

Geno
mfört

1 (st)

Förskoleförvaltningen ser över rutiner för att säkerställa att
förutsättningar skapas. (Förskolenämnden)

Ej
geno
mfört

1 (st)

Ärendet utrett. Möjlighet för föräldrar att sök pedagogisk omsorg
i stället för fritidshem finns för vårdnadshavare. Privata aktörer
finns som tar emot. Ingen kommunal pedagogisk omsorg finns
för närvarande. Dock finns inte heller för närvarande någon
vårdnadshavare som anmält intresse. (Grundskolenämnden)

§ 21 2016/KS0099 016 Svar på motion av
Alexander Andersson (C): Kommunal
beredskap

Alla elever i skolan ska få information om
självskydd

Delvis
geno
mfört

2 (st)

Utredning påbörjad. Sannolikt genomförs uppdraget genom
lektioner i samhällskunskap med särskilda instruktionsfilmer i
vissa årskurser (Grundskolenämnden)
Arbetet har inletts. (Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden)

§ 48 2014/KS0527 005 Svar på motion av
Anne-Marie Ekström (FP) och Morgan
Hjalmarsson (FP) om fritt trådlöst nätverk i
centrum

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att
under första halvåret 2016 utreda de
legala, tekniska och ekonomiska
förutsättningarna för inrättandet av fritt
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Delvis
geno
mfört

1 (st)

Under 2016 har frågan utretts. Inom vissa ramar är det tillåtet att
tillhandahålla fritt Wi-Fi och uppdraget kan anses ligga inom
Borås Elnäts verksamhetsområde. De tekniska och ekonomiska
förutsättningar behöver utredas ytterligare, vilket också pågår.
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Ärende som har genererat uppdraget

Uppdrag

Status, Antal 15/4
2016/2017

trådlöst nätverk i Borås centrum.

Kommentar
(Kommunstyrelsen)

§ 164 2015/KS0305 534 Svar på motion av
Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M) och
Urban Svenkvist (M);
Jourtelefon/applikation för snabba åtgärder
gällande klotter, ned-skräpning, trasig
belysning och trygghetsstörande
företeelser

Uppdra till Lokalförsörjningsnämnden
och Tekniska nämnden att inrätta ett
gemensamt jourtelefonnummer samt ta
fram en applikation till smartphones för
snabba åtgärder enligt motionens
intentioner .

Delvis
geno
mfört

1 (st)

Diskussion har förts med Tekniska Förvaltningen. Det finns
redan en app för smartphones "Håll Sverige Rent" genom vilken
det bara att ta upp telefonen, ta en bild och skapa en rapport.
Borås Stad har ett samarbete med Håll Sverige Rent som gör att
rapporterna kommer direkt in till Borås Energi och Miljös
samordnare vilken i sin tur distribuerar rapporterna vidare till
ansvarig förvaltning. Med denna app kan man felanmäla i ett
femtiotal svenska kommuner, vilket innebär att personer som
pendlar mellan två kommuner inte behöver ladda ner olika appar
utan kan använda en och samma vilket främjar användandet.
LFF har provat appen vilket gav tillfredsställande resultat. En
jourtelefon innebär längre tidsåtgång i ärendehanteringen och
kräver stora personella reurser vilket inte kan motiveras
ekonomiskt. För att felanmäla under kontorstid finns redan LFF:s
kundtjänst.
Under 2016 har en app skapats gällande synpunkts- och
felanmälningar som gäller för hela Borås Stad, "Appen
Synpunkts- & felanmälan Borås Stad".
(Lokalförsörjningsnämnden)

§ 224 2014/KS0654 739
Svar på motion av Lennart Andreasson (V);
Tillgänglighet för
personer med permobil

Tekniska nämnden ges uppdraget att
utreda möjligheten till ytterligare en
tillgänglighetsanpassadtoalett i stadens
centrala delar.

Delvis
geno
mfört

1 (st)

Tekniskaförvaltningen har i yttrande tydligt svarat att någon ny
byggnad i Stadsparken inte är aktuellt. Tillsammans med LFF
och Fof pågår en diskussion om offentlig toalett i planerad
renovering av Stadsparksbadet. Inom Orangeriet väggar finns
en tillgänglighetsanpassad offentlig toalett.När
Kulturförvaltningen tar över verksamheten förutsätter Tekniska
förvaltningen att allmänheten har tillträde till den när Orangeriet
är öppet. (Tekniska nämnden)

§ 20 2016/KS0508 331 Svar på motion av
Marie Fridén (M); TRÄD in i en vacker
stad!

Ge Tekniska nämnden i uppdrag att
ansvara för att styrdokument om träd tas
fram i enlighet med motionens
intentioner.

Delvis
geno
mfört

1 (st)

Tekniska förvaltningens Parkenhet planerar att ta fram en
"trädpolicy" för att säkerställa träden i stadsmiljön. Med policyn
som grund planeras att därefter gå vidare med en inventering av
befintligt bestånd. Dessa uppgifter bildar sedan en träddatabas.
Med dessa fakta ska en slutgiltig strategisk trädvårdsplan tas
fram.
Parkenheten planerar att arbetet med att ta fram en "trädpolicy"
är klart 2017. Arbetet med att inventera träden planeras starta
hösten 2017. (Tekniska nämnden)

§ 59 2013/KS0793 220
Svar på motion av Cecilia Andersson (C)
och Maj-Britt Eckerström (C): Inför en

Uppdra åt Kommunstyrelsen att ta fram
en Trästadsstrategi i enlighet med
motionens intentioner.

Geno
mfört

1 (st)
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Ärende som har genererat uppdraget

Uppdrag

Status, Antal 15/4
2016/2017

Kommentar

Trästadsstrategi i Borås
§ 230 2014/KS0677 739
Svar på motion av Lennart Andreasson (V);
Handikappanpassade
toaletter vid Pickesjön och Vänga Mosse

Tekniska nämnden ges uppdraget att
göra en förnyad prövning av behovet av
tillgänglighetsanpassadetoaletter vid
Pickesjön och vid Vänga Mosse samt
redovisar uppdraget under 2016.

Delvis
geno
mfört

1 (st)

Arbete pågår med att göra ett dokument i samarbete med Fritid
och Folkhälsoförvaltningen. Dokumentet skall bestå av en
inventering och vara ett beslutsunderlag för om toaletter ska
placeras i kommunens natur och friluftområden. Målet är att
utredningen är klar 2017.
En förnyad prövning för toalett vid Pickesjön kommer att göras i
samband med planeringen av utbyggnaden i området.
I samarbete med Fritid o Folkhälsoförvaltningen görs en samlad
översyn för att se var de största behoven finns. (Tekniska
nämnden)

§ 209 2012/KS0339 311 Svar på motion av
Anne-Marie Ekström (FP), Anna
Christensen (M), Sven-Erik Håkansson (C)
och Hans Gustavsson (KD); Ett enat
Hässleholmen

Tekniska nämnden uppdras att: Se över
trafiksituationen kring Åsvägen på
Hässleholmen. Invånarna på
Hässleholmen ges möjlighet att delta i
detta arbete.

Geno
mfört

1 (st)

En medborgardialog genomfördes 10 december 2016 i
anslutning till julmarknaden på Hässle Torg. Synpunkterna
kommer att sammanställas och ligga till grund för framtida
åtgärder. (Tekniska nämnden)

§ 284 2015/KS0644 514 Antagande av
Borås Stads Riktlinjer för parkering

Ge Tekniska nämnden i uppdrag att
ansvara för utredning av
cykelparkeringsköp.

Ej
geno
mfört

1 (st)

Utredningen har ej påbörjats (Tekniska nämnden)

§ 153 2014/KS0528 317 Svar på motion av
Monica Hermansson Friedman (M);
Solcellsbelys mera

Uppdra åt berörda nämnder och styrelser
att se över möjligheten att investera i
solcellsbelysningar, förutsatt att det är
ekonomiskt hållbart, och samtidigt
inventera och göra en översyn av var det
är lämpligt med sensorstyrd belysning
vid Borås kommunala anläggningar.

Delvis
geno
mfört

1 (st)

Solcellsbelysning
Det är främst utomhus som solcellsbelysning kan bli aktuell och
ekonomiskt hållbar. LFF har en pågående process med att byta
ut äldre utomhusarmaturer på våra fastigheter till moderna
varianter med LED, vilket redan i sin tur minskar
energiförbrukningen avsevärt. Belysningen är då redan
integrerad med existerande kablage och därför har driftenheten
påbörjat en utredning under 2016 för möjligheten för LEDutomhusbelysning med integrerade solceller, vilket då skulle
kunna minska energiförbrukningen ytterligare. En testinstallation
planeras under 2017.
Sensorstyrd belysning
För nybyggen ingår sensorstyrd belysning som ett standardkrav
till byggentreprenörerna. För utomhusbelysningen på våra
befintliga fastigheter finns redan skymningsrelä alternativt
astronomiskt ur som sköter tändning/släckning. Under 2016 har
alla internhyresfastigheter inventerats vad gäller sensorstyrd
inomhusbelysning för att kunna lyfta fram potentiella projekt till
2017. Det är hittills främst i nybyggda fastigheter, idrottshallar
samt samlingslokaler såsom aulor som sensorstyrd belysning
har prioriterats. Alla nya belysningsprojekt har någon form utav
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Ärende som har genererat uppdraget

Uppdrag

Status, Antal 15/4
2016/2017

Kommentar
sensorstyrning, vilket innebär att andelen sensorstyrd belysning
kontinuerligt ökar i omfattning, (Lokalförsörjningsnämnden)

§ 47 2014/KS0584 319 Svar på motion av
Anna Christensen (M): Fler papperskorgar
för en renare och vackrare stad

Uppdra åt Tekniska nämnden att placera
ut fler papperskorgar på strategiska
ställen i centrum samt att genomföra en
översyn i övriga delar av staden för att
finna nya platser som är lämpliga för
utplacering av papperskorgar.

Geno
mfört

1 (st)

Den utredning som sedan tidigare tagits fram har utmynnat i ett
försök med en ny typ av papperskorgar av varumärket Big Belly
som kommer att pågå under 2017. Totalt provas tio enheter
varav två har sortering av 3 fraktioner. Papperkorgarna är
solcellsdrivna med kompaktorfunktion för att möjliggöra glesare
tömningsfrekvens (Tekniska nämnden)

§ 38 2013/KS0412 739
Svar på motion från Annette Carlson (M),
Morgan Hjalmarsson (L),
Kerstin Hermansson (C) och Falco
Güldenpfennig (KD): Minska
matsvinnet i äldreomsorgen!

Ta fram en plan för hur Borås Stad ska
minska matsvinnet i äldreomsorgen.

Geno
mfört

1 (st)

Det finns en handlingsplan för minskat matsvinn i Borås
Stads.Uppföljning av åtgärder sker årligen. (Kommunstyrelsen)

§ 20 2013/KS0185 270 Svar på motion av
Bengt Wahlgren (FP); Låga hyror
motverkar bostadssegregationen

Kommunfullmäktige uppdrar åt
Samhällsbyggnadsnämnden att
administrera ett forskningsprojekt enligt
tankarna i denna skrivelse.

Geno
mfört

1 (st)

Projektet Innovationsplattform Borås pågår från den 15 februari
2016 till den 31 december 2018. Projektet har fått ekonomiskt
stöd från Vinnova för att stärka stadens innovationskapacitet och
förmåga att hitta lösningar på komplexa samhällsutmaningar,
bland annat bostadssegregationen. Projektet sker genom
samverkan med akademi, näringsliv och civilsamhälle. Projektet
drivs via Stadskansliet. (Samhällsbyggnadsnämnden)

§ 61 2014/KS0523 824 Svar på motion av
Sven-Erik Håkansson (C) och Alexander
Andersson (C); Bygg ett aktivitetsområde
på Gånghesters stationsområde

Uppdra åt berörda nämnder att utreda
och iordningställa ett aktivitetsområde för
gammal och ung på det gamla
stationsområdet i Gånghester, gärna i
samverkan med föreningslivet.

Delvis
geno
mfört

1 (st)

Tillsammans med tidigare stadsdel Öster och
Lokalförsörjningsförvaltningen har Fritids- och
folkhälsoförvaltningen arrangerat 2 stormöten i Gånghester för
att utröna vilka aktiviteter som önskas och kan genomföras vid
det gamla stationshuset. Många bra uppslag har kommit fram
från de boende i närområdet. Fritids- och folkhälsoförvaltningen
har tagit ansvar för en uppsnyggning av området på utsidan
stationshusen och förberett för boulespel.
Lokalförsörjningsförvaltningen har delvis snyggat till
fastigheterna. En utmaning ligger i detaljplanen och trafikverkets
inställning till vad som får bedrivas på platsen. En
bygglovsansökan kommer att lämnas in för ett staket som skiljer
järnvägen mot verksamheten. (Fritids- och folkhälsonämnden)

§ 87 2014/KS0843 020 Personalekonomisk
redovisning för 2014

Personalredovisningen ska utgöra grund
för analys, uppföljning och åtgärder.
Uppmana nämnder att ägna särskild
uppmärksamhet åt de utmaningar som
redovisas. Kommunstyrelsen ansvarar
för återrapportering av hur nämnder

Geno
mfört

1 (st)

Beroende på den verksamhet som bedrivs berörs
förvaltningarna av utmaningarna i olika grad.
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Heltider för alla – Beslutet genomfört. Det fortsatta arbetet är
inriktat på att ta bort delade turer och införa nya arbetssätt.
En långtidsfrisk organisation – Exempel som har bäring på en
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Ärende som har genererat uppdraget

Uppdrag

Status, Antal 15/4
2016/2017

uppmärksammat de utmaningar som
redovisas. Återrapportering sker hösten
2016.

Kommentar
långtidsfrisk organisation är att områdeschefer gått utbildning i
strategiskt och exekutivt ledarskap och uppbyggnad av SAMmodul för stöd, planering och uppföljning av arbetsmiljöarbetet
för enhetschefer.
Sjukfallsutvecklingen – Förvaltningarna har stort fokus på
minskad sjukfrånvaro. Centralsatsning gjord på psykosocial
arbetsmiljöscreening tillsammans med företagshälsovården.
Rehabilitering – Förvaltningarna arbetar aktivt med tidig
rehabilitering. En fråga att utreda är om det finns skillnader i
rehabiliteringsarbetet mellan män och kvinnor.
Hög personalomsättning – Satsningar i form av lönepåslag
efter två respektive fyra års sammanhängande uppdrag i Borås
Stad har införts för socialsekreterare, bistånds-, LSS- och
psykiatrihandläggare.
Pensionsavgångar – Deltagande vid arbetsmarknadsdagar och
kompetensförsörjningsplaner på förvaltningarna är två vägar för
att svara upp på utmaningen. (Kommunstyrelsen)

§ 154 2015/KS0361 005 Svar på motion av
Leif Häggblom (SD); Digitalisering av
löneunderlag

I första hand undersöka möjligheterna till
att ge förtroendevalda en direktinloggning till Borås Stads lönesystem.
Där man personligen med lösenord fyller
i sina kriterier till löneunderlag. Om nu
detta är tekniskt ogenomförbart eller blir
en för kostsam lösning I andra hand
undersöka möjligheterna att via en
enklare app få möjlighet att rapportera in
löneunderlaget. Där man personligen
med lösenord fyller i sina kriterier till
löneunderlag.

Delvis
geno
mfört

1 (st)

Dialog har förts med Borås Stads leverantör av Lön- och
Personalsystem, ett utvecklingsförslag som möjligen kan lösa en
digitalisering av både löneunderlag och redovisning av tid för
förtroendevalda. Detta är planerat till hösten 2017.
(Kommunstyrelsen)

§ 210 2009/KS0661 317 Svar på motion av
Lennart Andreasson (V); Med sikte på
stjärnorna

Samhällsbyggnadsnämnden får i
uppdrag att utarbeta program med
normer och regler för utomhusbelysning
och placering av ljusramper för
reklamändamål i enlighet med motionen.

Delvis
geno
mfört

1 (st)

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att utarbeta
program med normer och regler för utomhusbelysning och
placering av ljusramper för reklamändamål i enlighet med
motionen.Samhällsbyggnadsnämnden har tillsammans med
berörda nämnder påbörjat en revidering av Handboken för
stadsmiljö med tillhörande riktlinjer. I detta dokument kommer
regler för utomhusbelysning, reklamskyltar mm upprättas.
(Samhällsbyggnadsnämnden)

§ 212 2013/KS0541 641 Svar på motion av
Marie Fridén (M) och Alexis Mouschopanis
(M); Att bygga broar

Kommunstyrelsen får i uppdrag att
utreda vilka möjligheter det finns att
utveckla samarbetet mellan Borås Stad
och Högskolan i Borås för att tillvarata

Geno
mfört

1 (st)

Uppdraget redovisat i KS 2017-01-09. Uppdraget avslutat.
(Kommunstyrelsen)
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Ärende som har genererat uppdraget

Uppdrag

Status, Antal 15/4
2016/2017

Kommentar

lokal kompetens.
§ 217 2014/KS0644 214 Svar på motion av
Morgan Hjalmarsson (FP): Ny detaljplan för
del av Nordskogen (Torpa Sjöbo 2:2 m.fl.)

Samhällsbyggnadsnämnden ges i
uppdrag att pröva möjligheten att ändra
detaljplanen för Nordskogen i syfte att
omvandla området till blandstad med
flera möjliga användningsområden,
såsom bostäder, verksamhetsområde
och centrumbildning.

Delvis
geno
mfört

1 (st)

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-01-21 att ge
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att i en
detaljplaneprocess utreda om fullmäktiges förslag med ändrad
markanvändning av industriområdet Nordskogen är lämpligt.
Uppdraget har påbörjats genom framtagande av ett nytt
planprogram: Nordskogen, Torpa- Sjöbo 2:81 (BN 2015002395).
Planprogrammet finns med i Samhällsbyggnadsnämndens
verksamhetsplan och beräknas påbörjas under 2018.
Antagandet av planprogrammet är preliminärt beräknat till våren
2019. (Samhällsbyggnadsnämnden)

§ 218 2014/KS0545 317 Svar på motion av
Alexis Mouschopanis (M) och Cecilia
Anders-son (C); Lys upp banvallen

Uppdra åt Tekniska nämnden att i
samverkan med Fritids-och
folkhälsonämnden utreda möjligheterna
att belysa nämnda delar av banvallen.

Delvis
geno
mfört

1 (st)

Utredning för belysning och framtida huvudmannaskap för
banvallen kommer att göras i samverkan med Fritids- och
folkhälsoförvaltningen. Tekniska förvaltningen uppskattar
kostnaden för belysning av sträckan Gånghester-Daljöfors till
ca 3,5 mnkr. (Tekniska nämnden)

§ 34 2014/KS0441 023 Svar på motion av
Ida Legnemark (V) och Anita Spjuth (V);
HBTQcertifiera Borås

Kommunstyrelsen får i uppdrag att
utreda konsekvenserna för en HBTQcertifiering av Borås Stads verksamheter
och föreslå vilken/vilka verksamheter
som skulle kunna vara lämpliga att
certifiera.

Geno
mfört

1 (st)

En certifiering är tidskrävande, kostsam och skapar ett behov av
vikarier vid genomförandet. En omcertifiering krävs också efter 3
år. Både fritid- och folkhälsoförvaltningen och kulturförvaltningen
har kontaktats angående att genomföra en certifiering inom till
exempel ett bibliotek eller ett badhus. Båda förvaltningarna är
positiva men ser svårigheter med att inom egen budgetram klara
de höga kostnaderna för certifieringen.Kommunstyrelsen
beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):Notera att
Kommunstyrelsen tagit del av konsekvensbeskrivningarna.
Istället för certifiering kommer det tas fram en normdiplomering.
Denna utbildning läggs till i Borås Stads utbildningskatalog.
(Kommunstyrelsen)

§ 72 2015/KS0497 009 Svar på motion av
Anne-Marie Ekström (FP); Välfärdsbokslut
– även för äldre!

Fritids- och folkhälsonämnden får i
uppdrag att, i samverkan med ansvarig
nämnd för äldreomsorg samt med
pensionärsföreningar, tillföra
Välfärdsbokslutet indikatorer för äldres
hälsa.

Geno
mfört

1 (st)

Uppdraget har varit uppe som ett ärende i Fritids- och
folkhälsonämnden i januari. Arbetet har bedrivits i samverkan
med äldreomsorgen och pensionärsföreningarna. I
Välfärdsbokslut 2016 kommer det att finnas ett särskilt avsnitt
om äldres hälsa och indikatorer kopplat till målgruppen. (Fritidsoch folkhälsonämnden)

§ 84 2015/KS0206 001 Förslag till ny
nämndorganisation

Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att svara
för utredningsuppdrag avseende bolagen
i enlighet med styrgruppens förslag

Geno
mfört

1 (st)

Utredningsuppdragen kring bolagen har genomförts:
1. BWR: Styrgruppen har fastslagit framtida inriktning för
bolaget. Ägardirektivet kvarstår oförändrat. Bolagsordningen
ändrad i mars 2017 innehållande en minskning av styrelsen, där
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Ärende som har genererat uppdraget

Uppdrag

Status, Antal 15/4
2016/2017

Kommentar
ny styrelse = presidiet i BEMAB samt BEMAB:s VD.
2. Parkeringsverksamheten: Verksamheten ska bedrivas i
oförändrad organisationsform.
3. BSTF: Bolaget ska använda 2017 till att utveckla arbetet i
Simonsland i enlighet med utredningen Dressed for success,
samt därefter föreslå framtida organisation för bolagets
verksamhet. (Kommunstyrelsen)

§ 127 2013/KS0629 139 Svar på motion av
Annette Carlson (M) och Hamid Fard (FP);
Kulturkompetens.nu

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
utrikesfödda eller har vistats under långa
perioder utomlands.

Delvis
geno
mfört

1 (st)

Nämnden har fört dialog med Datainspektionen,som framför att
det är tveksamt att det finns stöd för att genomföra
kompeteninventeringen hos nyanlända som förslaget ser ut. En
viktig utgångspunkt är att staten under de två första åren av en
nyanländs tid, har ansvaret för de nyanlända och redan där görs
en del statistikarbete kring individerna. Kommunen ska utföra sitt
uppdrag och behandla uppgifter inom ramen för sitt uppdrag
efter två år och då utifrån det som ingår i den kommunala
kompetensen. Ändamålet för all insamling måste vara klarlagt
och rättsligt stöd måste finnas. Skydd av den personliga
integriteten väger mycket starkt.
Arbetslivsnämnden ser inga juridiska förutsättningarna för
genomförandet av uppdraget. (Arbetslivsnämnden)

§ 168 2012/KS0489 027 Svar på motion av
Joakim Malmberg (FP): Inför
traineeprogram i Borås Stad

Kommunstyrelsen får i uppdrag att
utreda förutsättningarna för att införa ett
traineeprogram för Borås Stad.

Geno
mfört

1 (st)

Utredningen redovisad till KS 2017-01-09 § 10. Förfrågan om
intresse att starta traineeprogram är översänt till Sjuhärads
kommunalförbund. (Kommunstyrelsen)

§ 168 2012/KS0489 027 Svar på motion av
Joakim Malmberg (FP): Inför
traineeprogram i Borås Stad

Kommunstyrelsen får i uppdrag att efter
utredning fatta beslut om ett eventuellt
införande av traineeprogram.

Geno
mfört

1 (st)

Förfrågan om intresse att starta traineeprogram är översänt till
Sjuhärads kommunalförbund. (Kommunstyrelsen)

§ 148 2016/KS0266 020
Personalekonomisk redovisning för 2015

Arbeta aktivt med
kompetensförsörjningsplanen för att
säkra rekryterings- och
kompetensutvecklingsbehovet på kort
och lång sikt.

Geno
mfört

5 (st)

Pågår enligt plan (Kommunstyrelsen)

Delvis
geno
mfört

10
(st)

Arbetet med att ta fram en kompetensförsörjningsplan för
förvaltningen pågår och kommer att beslutas i nämnden maj
2017. (Lokalförsörjningsnämnden)

Ej
geno
mfört

1 (st)
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Borås Stads förmåga att långsiktigt möta invånarnas skiftande
behov beror på skickligheten att attrahera och rekrytera
medarbetare med rätt kompetens och sedan behålla och
utveckla dem för framtidens krav och förändringar. Ibland
handlar det även om att avveckla eller ställa om kompetens för
att uppnå verksamhetens mål. Att ta tillvara befintlig kompetens,
genomföra regelbundna medarbetarsamtal, se till att varje
medarbetare har en individuell utvecklingsplan, tillhandahålla
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Ärende som har genererat uppdraget

Uppdrag

Status, Antal 15/4
2016/2017

Kommentar
konkurrenskraftiga anställningsvillkor,löneutveckling och goda
möjligheter till kompetensutveckling är avgörande delar som
Borås Stad som arbetagivare kan påverka. Viljan hos Borås
Stads medarbetare att utvecklas och växa inom organisationen
är en logisk följd av god personalpolitik präglad av goda
arbetsvillkor och en tydlig lönepolitik.
Varje nämnd ska ta fram en kompetensförsörjningsplan. Planen
upprättas för en treårsperiod men ska utvärderas årligen. Planen
och utvärderingen ska behandlas i respektive nämnd innan de
skickas till Stadskansliet.
Samhällsbyggnadsnämnden arbetar med att ta fram en
kompetensförsörjningsplan och handlingsplan i enlighet med
Kommunstyrelsens beslut 2017. (Samhällsbyggnadsnämnden)
Arbete med Plan för kompetensförsörjning pågår. Ärendet tas
upp i Servicenämnden den 2017-04-20 för beslut.
(Servicenämnden)
Ständigt pågående arbete i syfte att rekrytera medarbetare med
rätt kompetens för uppdragen. (Tekniska nämnden)
Förvaltningen avser att under 2017 ta fram en
kompetensförsörjningsplan utifrån Borås Stads gemensamma
mall för att säkra rekryterings- och
kompetensutvecklingsbehovet på kort och lång sikt. (Miljö- och
konsumentnämnden)
Vi har ett pågående arbete tillsammans med 3 andra kommuner
i Sverige för att kartlägga och arbeta fram en plan för hur vi ska
säkra framtida rekryteringsbehov för vår simhallspersonal.
Planen innefattar både lön, utbildningsmöjligheter, karriärvägar
och titulatur. Simhallspersonal är den enda yrkesgrupp där vi har
svårigheter att rekrytera och behålla.
En separat skrivelse har skickats till personal- och
förhandlingsavdelningen för att belysa problematiken. (Fritidsoch folkhälsonämnden)
Kulturförvaltningen har inga definierade bristyrkesgrupper utifrån
begreppet kompetensförsörjning, där en del är attrahera och
behålla medarbetare. Förvaltningen har lätt att rekrytera i stort
alla tjänster, det finns sökande på varje tjänst och även vad

Borås Stad, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2017

13(16)

Ärende som har genererat uppdraget

Uppdrag

Status, Antal 15/4
2016/2017

Kommentar
gäller att behålla medarbetare. Bibliotekarier utgör en stor del av
verksamheten och en fördel är att bibliotekshögskolan finns i
Borås. Dock har det i något fall varit svårt att rekrytera vissa
nyckeltjänster där det finns en medarbetare t.ex. mask- och
perukmakare på Stadsteatern och några enstaka lärartjänster på
Kulturskolan. Förvaltnigen fortsätter att arbeta akrivt med att
behålla och utveckla medarbetare genom utbildningsinsatser
och den individuella kompetesutvecklingsplanen, som görs i
samband med årets medarbetarsamtal. (Kulturnämnden)
Kommunstyrelsen beslutade 170213 att alla förvaltningar får i
uppdrag att arbeta fram kompetensförsörjningsplaner för
perioden 2017-2019 under första halvåret 2017. Planen ska
behandlas i respektive nämnd innan de skickas till
Kommunstyrelsen. Styrelsen gav också alla förvaltningar i
uppdrag att tydliggöra yrkesspecifika karriärvägar i samband
med att kompetensförsörjningsplanen arbetas fram.
En arbetsgrupp bestående av både arbetsgivarföreträdare och
fackliga representanter har satts samman med uppdrag att
arbeta fram Förskoleförvaltningens kompetensförsörjningsplan.
(Förskolenämnden)
Arbetsgrupp tillsatt. Första mötet 20 april. Vi kommer att
kartlägga nuläge och framtida behov på kort och lång sikt.
Planen ska skickas in till KS innan halvårsskiftet vilket innebär
att den kommer upp på FSG 13 juni och behandlas i nämnden
20 juni. (Grundskolenämnden)
Arbetet pågår. (Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden)
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har påbörjat ett arbete
med att ta fram en kompetensförsörjningsplan. Två
verksamhtesutvecklare har fått ett uppdrag att kartlägga behov
genom att möta enhetschfer, verksamhetschfer och personal i
verksamheten. Arbetet kommer även att bedrivas i samverkan
med centralt arbete rörande kompetensförsörjning. För
socionomer sker ett gemensamt arbete mellan samtliga
förvaltningar som organiserar socionomer. (Individ- och
familjeomsorgsnämnden)
Personalekonomisk redovisning för 2016. (Arbetslivsnämnden)
Förvaltningen arbetar aktivt med kompetensförsörjningsplanen
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Ärende som har genererat uppdraget

Uppdrag

Status, Antal 15/4
2016/2017

Kommentar
för att säkra förvaltningens framtida rekryterings och
kompetensutvecklingsbehov. (Sociala omsorgsnämnden)
På Vård- och äldreförvaltningen tinns ett antal bristyrken såsom
sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och
socionomer. På sikt ser förvaltningen även att undersköterskor
kommer att vara en svårrekryterarad grupp och således ett
bristyrke. Förvaltningen arbetar aktivt med att fram en
kompetensförsöjningsplan för att säkerställa framtida
rekryteringbehov inom förvaltningen.
Kompetensförsörjningsplanen syftar också till att säkerställa att
de medarbetare som redan finns inom förvaltningen får tillgång
till en god kompetensutveckling för att på så sätt bibehålla
anställda medarbetare på förvaltningen. (Vård- och
äldrenämnden)

§ 197 2016/KS0207 005 Svar på motion av
Leif Häggblom (SD); Digitalisering av
delegationsärenden

Kommunstyrelsen får i uppdrag att
utreda de frågeställningar som väcks i
motionen samt möjligheterna att hantera
sekretesskyddad information digitalt
inom ramen för projektet ”Nytt
ärendehanteringssystem”.

Delvis
geno
mfört

1 (st)

§ 250 2014/KS0340 023 Svar på motion av
Patric Cerny (FP); att införa karriärtjänsten
förstelärare i förskolan

Kommunstyrelsen får i uppdrag att
utreda förutsättningarna för förbättrade
karriärmöjligheter för förskollärare.

Delvis
geno
mfört

1 (st)

§ 309 2016/KS0337 004 Revidering av
Borås Stads arkivregler

Ge arkivmyndigheten i uppdrag att
utarbeta rekommendationer och riktlinjer
för arkivreglernas tillämpning.

Ej
geno
mfört

1 (st)

Arbetet med rekommendationer och riktlinjer är påbörjat.
(Kommunstyrelsen)

§ 21 2016/KS0099 016 Svar på motion av
Alexander Andersson (C): Kommunal
beredskap

Kommunstyrelsen får i uppdrag att
utreda frågan om kommunalt
beredskapslager innehållande livsmedel,
kemikalier för vattenrening samt bränsle
och övrig materiel.

Delvis
geno
mfört

1 (st)

MSB nationella planeringsarbete för totalförsvaret följs.
Planeringen av beredskapslager bör samordnas över större
geografiska områden och Lst har aviserat planeringsanvisningar
för kommuner. Utvecklingen följs. Mindre förråd med materiel för
värmestugor har påbörjats (Kommunstyrelsen)

§ 21 2016/KS0099 016 Svar på motion av
Alexander Andersson (C): Kommunal
beredskap

Kommunstyrelsen får i uppdrag att
utreda frågan om en resursplan för krisoch Beredskapsarbetet

Delvis
geno
mfört

1 (st)

I RSA-processen enligt FORSA-modellen ingår att identifiera sk.
Disponibla Resurser, se RSA 2015-2018. Om FORSA-modellen
kommer att användas till nästa RSA är ännu beslutat, men skulle
då finnas att komplettera och uppdatera listan. Inventering sker
även till stor del kontinuerligt i det dagliga arbetet och då främst
involverat i andra projekt, såsom frågan om skyddsrum,
kommunikation, värmestugor och informationsplatser, kommunal
ledningsplats, m.m. I bilagorna till Borås Stads plan för hantering
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applikation, Assistenten, som kan hantera sekretesskyddad
information digitalt. Planerat införande november 2017.
(Kommunstyrelsen)
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Ärende som har genererat uppdraget

Uppdrag

Status, Antal 15/4
2016/2017

Kommentar
av samhällsstörningar och extraodinära händelser listas även de
resurser som den centrala krisledningen kan utnyttja, med
kontakter till bl.a. näringslivet och frivilligorganisationer. Återstår
att upprätta kvantitativ sammanställning av materiel från
förvaltningar och bolag, samt efterhand från ett eventuellt
beredskapslager. (Kommunstyrelsen)

§ 16 2016/KS0626 027 Svar på motion av
Patric Cerny (L): Nollvision för suicid

Kommunstyrelsen får i uppdrag att
utreda möjligheten för kommunanställda
att utbildas i MHFA.
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Geno
mfört

1 (st)

Fritid- och folkhälsoförvaltningen har utbildat tre MHFAinstruktörer. Det är en folkhälsosamordnare och två
anhörigkonsulenter som gått utbildningen till instruktörer. MHFAutbildningarna utvärderas under 2017. Utvärderingen förväntas
bland annat ge svar på hur utbildningarna fungerat, hur en
eventuell fortsättning av MHFAutbildningar kan organiseras, om
fler verksamheter kan omfattas och om det behövs ett ökat antal
instruktörer, finansiering mm. Om utvärderingen pekar på ett
positivt resultat kan MHFA utbildningar erbjudas kommunens
medarbetare fortlöpande från 2018. Kommunstyrelsen beslutar
på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):Notera
informationen om möjligheterna för kommunanställda att utbildas
i MHFA .Uppdraget förklaras avslutat. (Kommunstyrelsen)

16(16)

Kc 5
BESLUTSFÖRSLAG

Attestregler Kommunstyrelsen
I enlighet med Kommunstyrelsens beslut om intern kontrollplan för 2017 ska styrelsen besluta om attestregler årligen, för att säkerställa ändamålsenlighet och god intern kontroll. Den interna kontrollen
stärks härmed, då Kommunstyrelsen inte tidigare beslutat om attestreglerna.
Attestreglerna reglerar rätten att attestera, d v s intyga och godkänna riktigheten av en kostnad eller
utbetalning. De reglerar inte delegationsrätten, d v s överlåtelse av beslutsrätten.
I framtaget förslag (se bilaga) föreslås att attesträtten begränsas i olika beloppsnivåer. Förslaget innebär
skärpta attestregler. I befintliga regler har alla avdelningschefer rätt att attestera med obegränsad beloppsnivå inom sitt ansvarsområde. Införandet av olika beloppsgränser innebär en stärkt intern kontroll
genom att attesträtten flyttas upp till nästa chefsled vid överskridande av en beloppsnivå. Obegränsad
attestnivå behålls enbart för förvaltningschefen. Införandet av beloppsnivåer ligger även i linje med
stadsrevisionens rekommendation. Liksom tidigare gäller att en chef inte ska attestera ”sina egna” kostnader, utan dessa ska attesteras av dennes chef oavsett beloppsnivå.
Föreslagna attestregler säkerställer, liksom tidigare, en tvåhandsprincip – d v s att minst två personer
alltid granskar en faktura.
Föreslagna attestnivåer är:
 1 kr: Verksamhetsnära kontrollfunktion
 50 000 kr: Annan chef
 100 000 kr: T ex enhetschef
 500 000 kr: T ex avdelningschef
 Obegränsad: Förvaltningschef
Förvaltningschefen ansvarar för att aktuellt namnteckningsprov finns upprättat för de med attesträtt
över 1 kr.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Attestregler för Kommunstyrelsen godkänns.

2017-05-04
Datum
Tillstyrkes
Alternativt förslag

Ulf Olsson
Kommunalråd

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0351 002
Handläggare: Niclas Johansson, tfn 033-35 36 63
Datum/avdelningschef: 20170504/Svante Stomberg

Programområde: 1

Attestregler Kommunstyrelsen (beslutade av Kommunstyrelsen 2017-xx-xx)
Detta reglemente gäller för Kommunstyrelsen och dess förvaltnings samtliga ekonomiska transaktioner (Stadsledningskansliet inklusive kommungemensam ram). Med ekonomiska transaktioner avses transaktioner som bokförs i kommunens bokföringssystem enligt lagen om kommunal
redovisning. Med attest avses att intyga att kontroll har skett, att godkänna riktigheten. Attestering är en kontrollfunktion och inte en beslutsfunktion. Beslut om t ex en anskaffning och villkoren för denna har som regel tagits långt före det att attestering utförs.
Målsättningen med reglerna är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:
Prestation
Att varan eller tjänsten har levererats till eller från kommunen, eller att transaktionen i övrigt
stämmer med avtalade villkor.
Bokföringsunderlag
Att verifikationen uppfyller kraven i den kommunala redovisningslagen och hanteras enligt god
redovisningssed.
Villkor
Att rätt villkor tillämpas, t ex prisöverenskommelser, förfallodatum mm.
Bokföringstidpunkt
Att bokföring sker vid rätt tidpunkt och i rätt redovisningsperiod.
Kontering
Att transaktionen är rätt konterad.
Beslut
Att transaktionen är godkänd av behörig beslutsfattare och ligger inom dennes behörighet.
Attestreglerna säkerställer en tvåhandsprincip – d v s att minst två personer alltid granskar en
faktura. Kommunstyrelsens attesträtter begränsas i olika beloppsnivåer. Obegränsad attestnivå
gäller enbart för förvaltningschefen.
Attestering får inte ske av transaktioner som rör attestanten själv eller närstående (jäv), oavsett
beloppsnivå. Vid sådana transaktioner ska närmaste chef attestera transaktionen, för förvaltningschefen sker attest av kommunstyrelsens ordförande.
Följande attestnivåer gäller för Kommunstyrelsen:
• 1 kr: Verksamhetsnära kontrollfunktion
• 50 000 kr: Annan chef
• 100 000 kr: T ex enhetschef
• 500 000 kr: T ex avdelningschef
• Obegränsad: Förvaltningschef
Förvaltningschefen ansvarar för att aktuellt namnteckningsprov finns upprättat för de med attesträtt över 1 kr.
Kommunstyrelsen ska besluta om attestregler årligen.
Attestregler per ansvar gäller enligt nedan.

Relation
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATTOBEGR
ATT500
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT100
ATT500

Ansvarskod
034100
034100
034100
034100
034100
034200
034200
034200
034200
034200
034210
034210
034210
034210
034210
034220
034220
034220
034220
034220
034230
034230
034230
034230
034230
034240
034240
034240
034240
034240

Ansvar namn
Kontorsledning
Kontorsledning
Kontorsledning
Kontorsledning
Kontorsledning
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Juridik
Juridik
Juridik
Juridik
Juridik
Valnämnd
Valnämnd
Valnämnd
Valnämnd
Valnämnd
Stadsarkivet
Stadsarkivet
Stadsarkivet
Stadsarkivet
Stadsarkivet

ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT500
ATTOBEGR

034240
034250
034250
034250
034250
034250
034260
034260
034260
034260
034260
034300
034300
034300
034300
034300
034400
034400
034400
034400
034400
034410
034410
034410
034410
034410

Stadsarkivet
Kommunalråd och blocksekr.
Kommunalråd och blocksekr.
Kommunalråd och blocksekr.
Kommunalråd och blocksekr.
Kommunalråd och blocksekr.
KS förtroendevalda
KS förtroendevalda
KS förtroendevalda
KS förtroendevalda
KS förtroendevalda
Kommunikation
Kommunikation
Kommunikation
Kommunikation
Kommunikation
Ekonomistyrning
Ekonomistyrning
Ekonomistyrning
Ekonomistyrning
Ekonomistyrning
Ekonomistyrning
Ekonomistyrning
Ekonomistyrning
Ekonomistyrning
Ekonomistyrning

Förklaring
ATTBEL
Leverantörsfakturaflöde
ATTBELIN E-handelns fakturaflöde
ATT0
Attesträtt upp till 1 kr
ATT50
Attesträtt upp till 50 000 kr
ATT100
Attesträtt upp till 100 000 kr
ATT500
Attesträtt upp till 500 000 kr
ATTOBEGRAttesträtt obegränsat belopp

ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT100
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT100
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT500
ATTOBEGR

034420
034420
034420
034420
034420
034430
034430
034430
034430
034430
034430
034440
034440
034440
034440
034440
034500
034500
034500
034500
034500
034510
034510
034510
034510
034510
034520
034520
034520
034520
034520
034520
034530
034530
034530
034530
034530

Budget
Budget
Budget
Budget
Budget
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Strategisk IT
Strategisk IT
Strategisk IT
Strategisk IT
Strategisk IT
Personal och förhandling
Personal och förhandling
Personal och förhandling
Personal och förhandling
Personal och förhandling
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Förhandling
Förhandling
Förhandling
Förhandling
Förhandling
Förhandling
Fackliga förtroendemän
Fackliga förtroendemän
Fackliga förtroendemän
Fackliga förtroendemän
Fackliga förtroendemän

ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT100
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT40
ATT100
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT40
ATT100
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT40
ATT100
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT40
ATT100
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT500
ATTOBEGR

034540
034540
034540
034540
034540
034540
034541
034541
034541
034541
034541
034541
034541
034542
034542
034542
034542
034542
034542
034542
034543
034543
034543
034543
034543
034543
034543
034544
034544
034544
034544
034544
034544
034544
034600
034600
034600
034600
034600
034610
034610
034610
034610
034610
034620
034620
034620
034620
034620

Bemanning
Bemanning
Bemanning
Bemanning
Bemanning
Bemanning
Bemanningsenhet ÄO1
Bemanningsenhet ÄO1
Bemanningsenhet ÄO1
Bemanningsenhet ÄO1
Bemanningsenhet ÄO1
Bemanningsenhet ÄO1
Bemanningsenhet ÄO1
Bemanningsenhet ÄO2
Bemanningsenhet ÄO2
Bemanningsenhet ÄO2
Bemanningsenhet ÄO2
Bemanningsenhet ÄO2
Bemanningsenhet ÄO2
Bemanningsenhet ÄO2
Bemanningsenhet SOF
Bemanningsenhet SOF
Bemanningsenhet SOF
Bemanningsenhet SOF
Bemanningsenhet SOF
Bemanningsenhet SOF
Bemanningsenhet SOF
Bemanningsenhet Ped
Bemanningsenhet Ped
Bemanningsenhet Ped
Bemanningsenhet Ped
Bemanningsenhet Ped
Bemanningsenhet Ped
Bemanningsenhet Ped
Näringsliv och utredning
Näringsliv och utredning
Näringsliv och utredning
Näringsliv och utredning
Näringsliv och utredning
Näringsliv och utredning
Näringsliv och utredning
Näringsliv och utredning
Näringsliv och utredning
Näringsliv och utredning
Servicecenter
Servicecenter
Servicecenter
Servicecenter
Servicecenter

ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT100
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT500
ATTOBEGR

034700
034700
034700
034700
034700
034800
034800
034800
034800
034800
034900
034900
034900
034900
034900
035100
035100
035100
035100
035100
035110
035110
035110
035110
035110
035120
035120
035120
035120
035120
035130
035130
035130
035130
035130
035200
035200
035200
035200
035200
035210
035210
035210
035210
035210
035210
035220
035220
035220
035220
035220

Mark och exploatering
Mark och exploatering
Mark och exploatering
Mark och exploatering
Mark och exploatering
Strategiskt samhällsplanering
Strategiskt samhällsplanering
Strategiskt samhällsplanering
Strategiskt samhällsplanering
Strategiskt samhällsplanering
Kvalitet och utveckling
Kvalitet och utveckling
Kvalitet och utveckling
Kvalitet och utveckling
Kvalitet och utveckling
Koncerninköp
Koncerninköp
Koncerninköp
Koncerninköp
Koncerninköp
Upphandling
Upphandling
Upphandling
Upphandling
Upphandling
E-handel
E-handel
E-handel
E-handel
E-handel
Logistik
Logistik
Logistik
Logistik
Logistik
Centrum för kunskap och säkerhet
Centrum för kunskap och säkerhet
Centrum för kunskap och säkerhet
Centrum för kunskap och säkerhet
Centrum för kunskap och säkerhet
Säkerhet
Säkerhet
Säkerhet
Säkerhet
Säkerhet
Säkerhet
Kunskap
Kunskap
Kunskap
Kunskap
Kunskap

ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATTOBEGR
ATTBEL
ATT0
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATTBELIN
ATT0
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATT0
ATT500
ATTOBEGR
ATTBEL
ATT0
ATT500
ATTOBEGR

037100
037100
037100
037100
037200
037200
037200
037200
037400
037400
037400
037400
037400
037800
037800
037800
037800
039170
039170
039170
039170

Kommungemensam vht,
Kommungemensam vht,
Kommungemensam vht,
Kommungemensam vht,
Kommungemensam vht,
Kommungemensam vht,
Kommungemensam vht,
Kommungemensam vht,
Kommungemensam vht,
Kommungemensam vht,
Kommungemensam vht,
Kommungemensam vht,
Kommungemensam vht,
Kommungemensam vht,
Kommungemensam vht,
Kommungemensam vht,
Kommungemensam vht,
Fastighetsförsäljningar
Fastighetsförsäljningar
Fastighetsförsäljningar
Fastighetsförsäljningar

kontorsledning
kontorsledning
kontorsledning
kontorsledning
sekretariat
sekretariat
sekretariat
sekretariat
ekonomistyrning
ekonomistyrning
ekonomistyrning
ekonomistyrning
ekonomistyrning
samhällsplanering
samhällsplanering
samhällsplanering
samhällsplanering

Kc 6 Begäran om formell och ekonomisk upprättelse
(Ärendet läggs ej ut på webben)

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

PF 2

BESLUTSFÖRSLAG

Kompletterande anvisningar Personal- och kompetensförsörjningsplan
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Nämnderna ska i arbetet med Personal- och kompetensförsörjningsplanen särskilt beakta och redovisa möjligheter att
behålla äldre medarbetare. I den mån nämnderna redan gör insatser för detta ska de framgå i planen.

2017-05-09
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0538 020
Handläggare: Pelle Pellby, tfn 033-357166
Datum/avdelningschef: 2017-05-08/Per Olsson

Programområde: 1

Sida
1(1)

PM
2017-05-15

Dnr 2016/KS0538 020

Stadsledningskansliet
Personal- och förhandling
Handläggare: Pelle Pellby

Kompletterande anvisningar för Personal- och
kompetensförsörjningsplan
Kommunstyrelsen behandlade 2017–05-02 initiativärendet ”Kompetensförsörjning ta tillvara äldres kunskap och rutin”.
Kommunstyrelsen beslutade att ge personalchefen i uppdrag att komplettera anvisningarna för Personal- och kompetensförsörjningsplanen och därefter fastställs dessa
i Kommunstyrelsen.
I initiativärendet pekas redan på möjligheten att arbeta 80 % med 90 % lön och 100
% pensionsavsättning.
Komplettering av anvisning
Nämnderna ska i arbetet med Personal- och kompetensförsörjningsplanen särskilt
beakta och redovisa möjligheter att behålla äldre medarbetare. I den mån nämnderna
redan gör insatser för detta ska de framgå i planen.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Nämnderna ska i arbetet med Personal- och kompetensförsörjningsplanen särskilt beakta och redovisa möjligheter att behålla äldre medarbetare. I den mån nämnderna redan gör insatser för detta ska
de framgå i planen.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Per Olsson
Personalchef
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INITIATIVÄRENDE
KOMMUNSTYRELSEN

2016-06-27

Kompetensförsörjning – ta tillvara på äldres kunskap och rutin
I Helsingborg har de styrande infört en reform som innebär att äldre som vill fortsätta arbeta,
eller på nytt börja, återigen har möjlighet att göra det med kortare dagar, lite lägre lön men med
full pensionsavsättning. Vi ser med stort intresse på försöket och anser att det är något som
borde prövas i Borås.
Förslaget innebär en variant av kompetensförsörjning som går ut på att ta tillvara äldre medarbetares kunskaper och erfarenheter. Detta kan ses som aktuellt då flertalet arbetsområden i Borås
idag har ett stort behov av kompetent personal. Men för att få äldre att återgå till arbetet krävs
också en morot. Att staden ger något tillbaka. Därför vill Allianspartierna ge Kommunstyrelsen
följande uppdrag: Är du över 65 år och vill fortsätta jobba? Då ska du få möjligheten att jobba
med 80 % tjänstegrad till 90 % lön och med 100 % pensionsavsättning.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Uppdra Stadskansliet att utreda möjligheterna för hur äldre personer i Borås stad kan fortsätta jobba enligt de
premisserna som beskrivs ovan.
Annette Carlson (M)
Morgan Hjalmarsson (L)
Kerstin Hermansson (C)
Falco Güldenpfennig (KD)

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

KU 2

BESLUTSFÖRSLAG

Initiativärende: Regelbunden avrapportering angående
situationen i grundskolan
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Grundskolenämnden lämnar en sammanfattning av de redovisningarna nämnden får, vid Kommunstyrelsens sammanträden 19 juni, 21 augusti samt 23 oktober 2017.
Grundskolenämnden redovisar därefter återstående beslut och eventuella fortsatta åtgärder till Kommunstyrelsen, efter att
nämnden har behandlat dem och fram till dess att inspektionen är avslutad
Av nämndens sammanfattning ska det framgå:
 Inom vilka områden Skolinspektionen riktat kritik mot de granskade skolorna
 Vilka åtgärder som har genomförts/planeras att genomföras
 Skolinspektionens uppföljningsbeslut angående de åtgärder som redovisats

170420
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-05-04
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej
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Dnr 2017/KS0321 291

Stadsledningskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson

Initiativärende: Regelbunden avrapportering
angående situationen i grundskolan
Morgan Hjalmarsson,(L) och Anna Svalander (L) har lämnat rubricerat initiativärende.
I ärendet föreslås att Kommunstyrelsen ska besluta att:
-

Vid alla Kommunstyrelsens sammanträden under 2017 ska situationen i grundskolan
vara en stående punkt och ansvarigt kommunalråd samt ordföranden i Grundskolenämnden ska avrapportera till Kommunstyrelsen.

Fakta i ärendet

Avseende den nu aktuella tillsynen har Skolinspektionen granskat 19 av Borås Stads
grundskoleenheter.1 Kritik av mer allvarlig art, d v s föreläggande vid vite, har riktats
mot 11 av de granskade enheterna. Tre enheter har fått anmärkning eller föreläggande
och tre enheter har inte fått någon kritik alls. Grundsärskolan, gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan har fått ett fåtal förelägganden.
På huvudmannanivå har Borås Stad fått två förelägganden för fritidshem, två för
grundskolan, ett för gymnasieskolan samt ett för grundsärskolan.
Skolinspektionen har begärt redovisning av åtgärder vid olika tidpunkter, beroende på
när respektive skola har granskats. Skolinspektionen fattar därefter beslut avseende
respektive enhets redovisning av åtgärder. Tidpunkten för de enskilda skolornas redovisning till Skolinspektionen sträcker sig från 2 februari och fram till 29 september
2017.
Kommunstyrelsen har behandlat Skolinspektionens huvudmannarapporter 18 april
och har där beslutat att:
”Grundskolenämnden, samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar till Kommunstyrelsen vilka åtgärder som vidtas med anledning av Skolinspektionens förelägganden.
Redovisningen delges Kommunstyrelsen i samband med att redovisning av vidtagna åtgärder lämnas
till Skolinspektionen”.

Med grundskoleenhet avses den skola eller del av skola som respektive rektors ansvar omfattar.
En F- 9 skola kan exempelvis ha en rektor för F- åk 6 och en rektor för åk 7-9 .
1
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Samtliga tillsynsbeslut för Borås Stads skolor finns på Skolinspektionens webbplats.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde 18 april redogjorde grundskolans förvaltningschef för Skolinspektionens förelägganden samt de åtgärder som avses att vidtas på
kort och lång sikt. Nästa information från förvaltningschefen ges till Kommunstyrelsen i september.

Kommunstyrelsens bedömning
Generellt sett anser Kommunstyrelsen, att nämndernas redovisning av olika resultat
och åtgärder, så långt som möjligt ska ingå i de ordinarie rapporteringar som görs till
Kommunstyrelse och till Kommunfullmäktige. Dock kan det i specifika ärenden vara
rimligt att Kommunstyrelsen, relaterat till uppsiktsplikten, följer nämnders arbete i
särskild ordning. Det kan som i detta ärende, handla om nämndernas arbete med att
åtgärda allvarliga brister, som uppmärksammats vid tillsyn eller på annat sätt, i Borås
Stads olika verksamheter.
När det gäller den kritik som Skolinspektionen riktat mot grundskolan samt enheternas redovisning av åtgärder till Skolinspektionen, följer Grundskolenämnden förvaltningens och skolornas arbete fortlöpande. Redovisning av läget sker vid varje
nämndmöte.
Kommunstyrelsen föreslår därför att Grundskolenämnden lämnar en sammanfattning
av de redovisningarna nämnden får, vid Kommunstyrelsens sammanträden 19 juni,
21 augusti samt 23 oktober 2017. Vid dessa tillfällen redovisar nämnden även en
sammanfattning av de uppföljningsbeslut angående enheternas åtgärder, som kommit
från Skolinspektion.
Av nämndens sammanfattning ska det framgå:
 Inom vilka områden Skolinspektionen riktat kritik mot de granskade skolorna
 Vilka åtgärder som har genomförts/planeras att genomföras
 Skolinspektionens uppföljningsbeslut angående de åtgärder som redovisats
Efter 23 oktober återstår sannolikt endast Skolinspektionens uppföljningsbeslut rörande åtgärder på huvudmannanivå, samt de skolor vilkas åtgärder redovisats 29 september.
Grundskolenämnden redovisar de återstående besluten och eventuella fortsatta åtgärder till Kommunstyrelsen, efter att nämnden har behandlat dem och fram till dess att
inspektionen är avslutad.
Utöver detta ger förvaltningschefen för grundskolan en fördjupad information till
Kommunstyrelsen i september.
Vid behov kan ytterligare information ges till Kommunstyrelsen i specifika frågor
eller om händelser som inträffar under arbetets gång.
Övrigt

Enligt reglementet ska Kommunstyrelsen ”leda och samordna förvaltningen av kommunens
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. (ledningsfunktion)”. Stadsledningskansliet har här ett pågående arbete med att ta fram rutiner för hur Kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska utövas utifrån Kommunallagen och reglementet.

3

Kommunstyrelsen föreslås besluta
Grundskolenämnden lämnar en sammanfattning av de redovisningarna nämnden får, vid Kommunstyrelsens sammanträden 19 juni, 21 augusti samt 23 oktober 2017.
Grundskolenämnden redovisar därefter återstående beslut och eventuella fortsatta åtgärder till Kommunstyrelsen, efter att nämnden har behandlat dem och fram till dess att inspektionen är avslutad
Av nämndens sammanfattning ska det framgå:
 Inom vilka områden Skolinspektionen riktat kritik mot de granskade skolorna
 Vilka åtgärder som har genomförts/planeras att genomföras
 Skolinspektionens uppföljningsbeslut angående de åtgärder som redovisats
Malin Carlsson
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Avdelningschef

KU 3
BESLUTSFÖRSLAG

Remissvar: Promemorian Möjlighet att använda en särskild kvot vid placering i kommunala skolor
En promemoria med förslag om Möjlighet att använda en särskild kvot vid placering i kommunala skolor, U2017/0131/S, har utarbetats inom Utbildningsdepartementet. Borås Stad är en av de remissinstanser som beretts tillfälle att yttra sig över promemorian.
Grundskoleförvaltningen har berett ärendet och lämnat yttrande till Kommunstyrelsen enligt bilagd
skrivelse. Nämndens presidie har ställt sig bakom förvaltningens yttrande.

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Tillstyrka remissen Möjlighet att använda en särskild kvot vid placering i kommunala skolor.
Översända yttrandet till Utbildningsdepartementet.

170428
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej
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Sida
1(1)

Remissvar
2017-05-15

Dnr 2017/KS0291 609

Stadsledningskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson
Utbildningsdepartementet

Remissvar: Promemorian Möjlighet att använda en särskild kvot vid placering i kommunala skolor.
Kommunstyrelsen Borås Stad, tillstyrker remissen Möjlighet att använda en särskild
kvot vid placering i kommunala skolor.

KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Ingegerd Eriksson
Enhetschef

POSTADRESS

501 80 Borås

BESÖKSADRESS

Kungsgatan 55

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

boras.stad@boras.se

TELEFON

033-35 70 00 vx

FAX

033-35 32 00

Sida
1(2)

TJÄNSTESKRIVELSE
Joakim Cannerfors
Chef Kvalitet och utveckling

2017-04-12

Dnr 2017/ GRN0113

Kommunstyrelsen

Svar på remiss: Promemorian Möjlighet att
använda en särskild kvot vid placering i kommunala skolor
Kommunstyrelsens diarienummer: 2017/KS0291

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att tillstyrka promemorian Möjlighet att använda
en särskild kvot vid placering i kommunala skolor och översända remissvaret till Utbildningsdepartementet.

Yttrande
I promemorian föreslås att det införs en möjlighet för vissa kommuner att göra undantag från närhetsprincipen vid placering av elever i vissa kommunala skolor. Syftet
är att motverka konsekvenserna av boendesegrationen mot bakgrund av att antalet
elever i svenska skolväsendet ökat stort under senare år. Möjligheten till undantag
från närhetsprincipen ska vara begränsad till en viss andel av platserna – en särskild
kvot – vid en eller flera av kommunens skolenheter. Platserna inom en särskild kvot
ska fördelas till elever vars vårdnadshavare önskar skolplacering vid aktuell skolenhet.
Grundskoleförvaltningen tillstyrker promemorian. Borås Stad kommer att införa obligatoriskt skolval inför läsåret 17/18. Elever som ska börja vid en ny skolenhet
kommer då att få göra ett aktivt och informerat skolval. Möjligheten att använda en
särskild kvot vid placering i kommunala skolor skulle då kunna användas av Borås
Stad för att sprida elever på Borås Stads skolor enligt vårdnadshavarnas önskemål.
Om fler skolor i kommunen tar emot elever med en socioekonomiskt utsatt bakgrund
kan skolor i de mest utsatta områdena ges bättre förutsättningar att leva upp till skollagens mål om likvärdig utbildning av hög kvalitet och de samlade resurserna utnyttjas
bättre inom kommunen.

2

Borås Stad har enligt Skolverkets senaste statistik1 tagit emot 1034 antal nyinvandrade
elever och/eller elever med okänd bakgrund, det motsvarar 9,3 % av det totala elevantalet i Borås Stads skolor. Många av dessa elever är placerade på ett fåtal skolor i
Borås socialt utsatta områden vilket innebär att skolsegregationen har ökat i kommunen. Dessutom är det mycket trångt på ett antal skolenheter i kommunen. Enligt lagförslaget om en särskild kvot vid placering ska kommunen fördela de platser som
ingår i den särskilda kvoten enligt grunder som kommunen beslutar. Borås Stad skulle
då kunna göra överväganden med hänsyn till lokala förutsättningar om vilka elever
som ska ingå i kvoten. Till exempel skulle man kunna välja ut elever utifrån var de är
bosatta i kommunen med hänsyn till faktorer som skillnader i utbildningsbakgrund i
olika bostadsområden, genomsnittliga kunskapsresultat eller utifrån nyanlända elever.
Ett sådant system skulle kunna motverka negativa konsekvenser av boende- och skolsegregation och vara förenligt med diskrimineringslagstiftningen.

Samverkan
Ärendet har inte varit föremål för samverkan i FSG.

GRUNDSKOLEFÖRVALTNINGEN

Joakim Cannerfors
Chef för Kvalitet och utveckling

Skolverkets statistik över antal resp. andel nyinvandrade elever och/eller elever med okänd bakgrund.
Avser den 15 oktober 2016

1
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Remiss av promemorian - Förslag om ändrade övergångsbestämmelser för den föreslagna lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Översända remissvaret till socialdepartementet.

170428
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-05-04
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0315 779
Handläggare: Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65
Datum/avdelningschef: 2017-04-25/Ingegerd Eriksson

Programområde: 3

Sida
1(1)

REMISSYTTRANDE
2017-05-15
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ingegerd Eriksson

Dnr 2017/KS0315 779
Ert Dnr S2017/01662/FS

Socialdepartementet
103 33 Stockholm

Borås Stads remissyttrande över förslag om
ändrade övergångsbestämmelser för den föreslagna lagen om samverkan vid utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård,
(prop. 2016/17: 106)
I anledning av remiss daterad den 14 mars 2017 avseende rubricerade betänkande
inkommer Borås Stad med följande yttrande.

Sammanfattning
Borås Stad är positiv till förslaget om ändrade övergångsbestämmelser.
Borås Stad kommenterade i sitt remissyttrande 15 juni 2015 över Trygg och effektiv
utskrivning från sluten vård - betänkande av utredningen om betalningsansvarslagen
(SOU 2015:20) att det blir en stor förändring inom psykiatrin att gå från 30 dagar till
tre dagar, vilket kan leda till negativa konsekvenser för den enskilde, då insatser ska
planeras och verkställas på så kort tid. Bedöma och planera insatser för personer med
psykisk ohälsa på så kort tid kan innebära svårigheter då det kan krävas flera dagar för
att säkra upp rätt bemanning.
KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Kvalitetschef

POSTADRESS

501 80 Borås

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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Kultur- och Biblioteksprogram 2017-2018
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kultur- och biblioteksprogrammet fastställs att gälla till och med 2018

2017-05-01
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-05-04
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0381 860
Handläggare: Ewa Luvö, tfn 35 30 40
Datum/avdelningschef: 2017-04-26/Ingegerd Eriksson

Programområde: 2

SKRIVELSE

Eva-Lotta Franzén, 033-35 75 96

Datum
2017-04-20

Sida
1(3)

Diarienummer
Dnr 2016/KN0262 860

Kommunstyrelsen

Kultur- och Biblioteksprogram 2017-2018
Beslut
Kulturnämnden beslutar att godkänna förslag till Kultur- och Biblioteksprogram
2017-2018 i enlighet med framförda tillägg och justeringar samt att översända
programmet till Kommunstyrelsen för beslut.

Kulturnämndens yttrande i sammanfattning
Kulturnämnden beslutade 2017-02-02 att sända förslag på Kultur- och
Biblioteksprogram 2017-2018 på remiss till kommunens förvaltningar och bolag.
Kulturnämnden har gjort några förändringar i texten efter inkomna synpunkter från
remissinstanserna. Andra tillägg är, förutom barn och unga och personer med
funktionsvariationer och personer med annat modersmål än svenska, är att nationella
minoriteter är särskilt angelägna att nå, att Kulturhuset som samlande begrepp för
verksamheterna i huset också ska utgöra ett av fokusområdena samt att även nya och
oväntade kulturarenor är viktiga förutsättningar/metoder för att tillgängliggöra kultur.

Kulturnämndens yttrande i sin helhet
Kulturnämnden beslutade 2017-02-02 att sända förslag på Kultur- och
Biblioteksprogram 2017-2018 på remiss till kommunens förvaltningar och bolag.
Vid remisstidens slut har följande kommunala förvaltningar/nämnder och bolag
framfört synpunkter på förslaget:
Avstår från att yttra sig
Servicenämnden
Borås Energi och Miljö
Miljö- och konsumentnämnden
Industribyggnader i Borås ABT
Samhällsbyggnadsnämnden
Tillstyrker förslaget
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
Arbetslivsnämnden
Kommunstyrelsen
Borås Djurpark AB
Fritids- och folkhälsonämnden

2

Tillstyrker förslaget med förslag på tillägg och förtydliganden
Förskoleförvaltningen: framför att Biblioteksprogrammet bör förtydligas avseende
källkritikens betydelse i det digitala samhället samt att förskolan ska läggas till i de
sammanhang där skolan lyfts fram i programmet.
Kulturförvaltningens kommentar: Förtydligandet om källkritikens betydelse
kommer beaktas i samband med revidering av Biblioteksprogrammet då det löper ut
2018. Kulturförvaltningen anser att det är logiskt att även förskolan ska nämnas i de
sammanhang då skolan lyfts fram i det nya kulturprogrammet och kommer justera
texten i enlighet med förslaget.

Grundskolenämnden: framför att Biblioteksprogrammet bör förtydligas i avseende
källkritikens betydelse i det digitala samhället.

Kulturförvaltningens kommentar: Förtydligandet om källkritikens betydelse
kommer beaktas i samband med revidering av Biblioteksprogrammet då det löper ut
2018.

Sociala omsorgsnämnden: framför att Kultur- och Biblioteksprogrammet
kompletteras med ett tillägg att personer med funktionsnedsättning ska vara en
prioriterad målgrupp samt att Borås Stad borde ligga i framkant då det gäller teknisk
utveckling som möjliggör för personer med funktionsnedsättning att ta del av samt
utöva kultur liksom att det ska underlättas för personer med annat språk att delta i
kulturlivet.
Kulturförvaltningens kommentar: Kulturförvaltningen delar uppfattningen att
personer med funktionsnedsättning liksom personer med annat modersmål än
svenska ska vara prioriterade målgrupper och ändrar skrivningen i enlighet med detta.
Förslaget om utvecklad teknik för denna målgrupp tas med i kommande Kulturplan
som exempel på hur tillgängligheten till kultur för denna målgrupp kan utvecklas.

Vård- och äldreförvaltningen: framför att sammankopplingen av Kultur- och
Biblioteksprogram är otydligt och föreslår att nu gällande Biblioteksprogram upphör
och istället ingår som en del av Kultur- och Biblioteksprogrammet. Vidare framförs
att verksamhet till äldre ska synliggöras mer i programmet.
Kulturförvaltningens kommentar: Nu gällande Biblioteksprogram gäller till och
med 2018 och därför har det fogats till Kulturprogramsdelen för att de båda
styrdokumenten ska utgöra en gemensam handling. Båda programdelarna kommer
arbetas om i ett gemensamt program från och med 2019.
Kultur för äldre är en viktig del i välfärden och Kulturnämnden välkomnar en utökad
samverkan med Vård- och äldrenämnden för att förbättra äldres möjligheter till
kulturupplevelser. Hur detta kan ske ska formuleras i kommande Kulturplan.
Kulturnämnden har gjort några justeringar i texten efter inkomna synpunkter från
remissinstanserna. Andra tillägg är att nationella minoriteter ska utgöra en av de
prioriterade målgrupperna, att Kulturhusets betydelse utgör ett av fokusområdena
samt att även nya och oväntade kulturarenor är viktiga förutsättningar/metoder för
att tillgängligöra kultur. Vissa av de framförda synpunkterna är av mer konkret natur
och kommer tas med den kommande kulturplanen som fokuserar på aktiviteter för
genomförande.
Reservation
Yrkanden
Patric Silfverklinga (SD) och Sverigedemokraterna yrkar att Kulturnämnden stryker
andra meningen under rubriken Målgrupper ”Barn och unga, personer med
funktionsvariationer, nationella minoriteter samt personer med annat modersmål än
svenska, är särskilt angelägna att nå”. Se bilaga
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Sara Andersson (S) yrkar att Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kulturnämnden beslutat i
enlighet med Sara Anderssons (S) förslag.
Patric Silfverklinga (SD) och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget förslag. Se bilaga
KULTURNÄMNDEN
Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Kulturchef

Strategi
• Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Kultur- och
Biblioteksprogram
för Borås Stad

Borås Stads
styrdokument
Aktiverande

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

Normerande

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

Fastställt av: Kommunfullmäktige
För revidering ansvarar: Kulturnämnden
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kulturnämnden
Dokumentet gäller till och med: 2018
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Kultur- och
Biblioteksprogram för
Borås Stad
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med
yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.
Kultur- och biblioteksprogrammet i Borås utgår från och samspelar med de statliga
kulturpolitiska målen, Västra Götalands regionala kulturplan, Kulturplan för Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund samt Borås Stads Vision 2025. Bibliotekslagen är styrande.

Målgrupper
Borås Stads kulturverksamheter är till för alla medborgare i Borås Stad samt för stadens
besökare. Barn och unga, personer med funktionsvariationer, nationella minoriteter
samt personer med annat modersmål än svenska, är särskilt angelägen att nå.

Fokusområden
Kulturen i Borås präglas av en basverksamhet som ger goda förutsättningar för boråsarens
önskan och vilja till bildning. Kulturen i Borås erbjuder god tillgång till kultur. Verksamheterna
värnar det demokratiska samhället och lyfter kulturarvens betydelse.
Biblioteken i Borås är demokratiska mötesplatser som, tillgängliga för alla,
erbjuder information, kunskap och upplevelser. Biblioteken ska särskilt främja lärande
och inspirera till läsning. Se Borås Stads program- och handlingsplan för bibliotek.
Kulturens naturliga närvaro i skolan bidrar till den unga människans utveckling och
bildning.
Kulturskolan ansvarar för att alla barn får uppleva och själva skapa kultur på sin fritid
samt på skoltid i samverkan med det offentliga skolväsendet.
De Kulturhistoriska Museerna – Borås Museum och Textilmuseet – är platser för kunskap,
fördjupning och samtal om stadens kulturhistoriska arv som är relevanta för dagens
människor. Stadens kulturarv är känt och identitetsskapande.
Kulturen i Borås är uppmärksammad regionalt och nationellt genom de
profilskapande verksamheter som främst Konstmuseet, Textilmuseet och
Stadsteatern står för. Verksamheternas konstnärliga inriktning och utveckling ligger
i framkant nationellt. Kulturhuset som samlande begrepp för verksamheter i huset
är väl känt lokalt och regionalt.

Borås Stad | kultur- och biblioteksprogram
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Förutsättningar/metoder
Kulturlivet i Borås kännetecknas av hög delaktighet hos och med medborgarna. Detta
förutsätter demokratiska mötesplatser liksom att kultur är tillgängligt i hela staden genom
ett varierat utbud och med fasta kulturarenor för såväl eget utövande som för konsumtion
av professionell kultur.
Ett interkulturellt förhållningssätt främjar möten mellan människor och bidrar till en
god integration i staden.
Kulturens roll i skolan innebär att alla barn får kunskap om och insikt i kulturverksamheter
samt ges möjlighet att pröva olika konst- och kulturuttryck.
Det fria kulturlivet stimuleras och samverkan uppmuntras.

Samhällsplanering
Kultur är grundläggande i människors välfärd. Därför ska kulturen ha status som ett
horisontellt perspektiv i all kommunal verksamhet och vara närvarande i alla kommunala
beredningar och därigenom en självklar del i samhällsplaneringen. Stadens övergripande
samhällsplanering bygger på dialog med medborgarna där kulturen bidrar genom att
lyfta fram och stärka mjuka värden och kreativa lösningar. Samarbeten och samverkan
inom kommunen, med civilsamhället och olika idéburna organisationer innebär att
kulturen både stärks samt bidrar till det hållbara samhällets utveckling. Samverkan inom
delregionen och samarbete med regionen innebär en strategisk utveckling av kulturlivet
för boråsaren.
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Postadress 501 80 Borås Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se Webbplats boras.se
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Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel
En gemensam hjälpmedelsförsörjning är en förutsättning för att hälso- och sjukvårdsansvaret enligt
Hälso- och sjukvårdsavtalet ska kunna följas inom hjälpmedelsområdet. Nuvarande Samarbetsavtal
gäller för perioden 2015-10-01 – 2017-09-30 och är tecknat mellan länets 49 kommuner och Västra
Götalandsregionen. Utförare är Regionservice genom Hjälpmedelscentralen inom Västra Götalandsregionen.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Godkänna samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel för perioden 2017-10-01 – 2020-09-30.

170428
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-05-03
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0344 738
Handläggare: Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65
Datum/avdelningschef: 2017-04-26/Ingegerd Eriksson

Programområde: 3

20170406

Till medlemskommunerna i
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Rekommendation om att godkänna Samarbetsavtal för försörjning
av personliga hjälpmedel
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade 20170330 att
för egen del ställa sig bakom Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel
och att rekommendera samtliga medlemskommuner att godkänna Samarbetsavtal för
försörjning av personliga hjälpmedel.
Bakgrunden till beslutet är att Ledningsrådet för hjälpmedel på uppdrag av den
Politiska beredningsgruppen och SRO tagit fram ett förslag till Samarbetsavtal för
försörjning av personligt förskrivna hjälpmedel. Ledningsrådets rekommendation är
att parterna tecknar ett tidsbegränsat avtal på tre år med start 2017-10-01. Om inte
avtalet sägs upp 12 månader före upphörandedatum förlängs det med tre år i taget.
En gemensam hjälpmedelsförsörjning är en förutsättning för att hälso- och
sjukvårdsansvaret enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet ska kunna följas inom
hjälpmedelsområdet. Nuvarande Samarbetsavtal gäller för perioden 2015-10-01 –
2017-09-30 och är tecknat mellan länets 49 kommuner och Västra
Götalandsregionen. Utförare är Regionservice genom Hjälpmedelscentralen inom
Västra Götalandsregionen. Om en ny överenskommelse om fortsatt samarbete inte
tecknas upphör innevarande avtal från 2017-10-01.
Utvärdering av nuvarande avtal visar att det varit framgångsrikt såväl ekonomiskt
som kvalitetsmässigt.
Svar ska vara Boråsregionen tillhanda senast 30 juni på info@borasregionen.se
BORÅSREGIONEN SJUHÄRADS KOMMUNALFÖRBUND
Lena Brännmar
Administrativ chef
Bilagor
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Protokollsutdrag
Bilaga 1 Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel
Specifikation gällande finansiell samverkan
Specifikation gällande tjänster
Specifikation gällande samarbete och styrning
Specifikation gällande IT-stöd

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag 2017-03-30

§ 27 Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel
Ledningsrådet för hjälpmedel har på uppdrag av den Politiska beredningsgruppen
och Samrådsorganet, SRO tagit fram ett förslag till Samarbetsavtal för försörjning av
personligt förskrivna hjälpmedel. Ledningsrådets rekommendation är att parterna
tecknar ett tidsbegränsat avtal på tre år med start 2017-10-01. Om inte avtalet sägs
upp tolv månader före upphörandedatum förlängs det med tre år i taget. Avtalsvård
med kontinuerliga uppföljningar både avseende ekonomi, volym och kvalitet ska
genomföras. Ekonomin ska följas upp årligen och en bredare uppföljning ska göras
vart tredje år. En gemensam hjälpmedelsförsörjning är en förutsättning för att hälsooch sjukvårdsansvaret enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet ska kunna följas inom
hjälpmedelsområdet. Nuvarande Samarbetsavtal gäller för perioden 2015-10-01 –
2017-09-30 och är tecknat mellan länets 49 kommuner och Västra
Götalandsregionen. Utförare är Regionservice genom Hjälpmedelscentralen inom
Västra Götalandsregionen. Om en ny överenskommelse om fortsatt samarbete inte
tecknas upphör innevarande avtal från 2017-10-01.
Under hösten 2016 har en utvärdering av nu gällande Samarbetsavtal för försörjning
av personligt förskrivna hjälpmedel genomförts. Utvärderingen visar att
Samarbetsavtalet har varit framgångsrikt, såväl kvalitetsmässigt som ekonomiskt och
Ledningsrådet för hjälpmedel rekommenderar att ett nytt avtal tecknas.

Direktionen beslutar

att för egen del ställa sig bakom Samarbetsavtal för försörjning av personliga
hjälpmedel och

att rekommendera samtliga medlemskommuner att godkänna Samarbetsavtal för
försörjning av personliga hjälpmedel

Vid protokollet
Lena Brännmar
Administrativ chef
Justerat av
Ulf Olsson
Ordförande

Crister Persson

Justeringen tillkännagiven den 7 april 2017 enligt anslag
Rätt utdraget betygar: Lena Brännmar

Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel
mellan
Kommun xxxx
och
Västra Götalandsregionen
Gäller från och med 1 oktober 2017

Innehåll
1.

Samarbetsparter

2
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1. Samarbetsparter
I detta avtal samarbetar var och en av de 49 kommunerna i Västra Götaland och Västra
Götalandsregionen.
Vårdgivare är de 49 kommunerna och Västra Götalandsregionen .
Utförare är Servicenämnden genom Hjälpmedelscentralen inom Västra Götalandsregionen.

2. Bakgrund
Ansvaret för förskrivning av personliga hjälpmedel är knutet till hälso- och sjukvårdsansvaret enligt
Hälso och sjukvårdslagen. I Västra Götaland styrs ansvarsförhållandena av Hälso och sjukvårdsavtalet
i Västra Götaland och Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel (Handbok). En gemensam
hjälpmedelsförsörjning är en förutsättning för att hälso- och sjukvårdsansvaret enligt nuvarande och
kommande hälso- och sjukvårdsavtal ska kunna följas inom hjälpmedelsområdet.
Detta samarbetsavtal reglerar försörjning av personliga hjälpmedel för Västra Götalandsregionen och
de 49 kommunerna samt vårdgivarnas och Hjälpmedelscentralens samarbete kring denna
verksamhet.
Samarbetsavtalet ersätter tidigare samarbetsavtal som upphör 2017-09-30 och som tecknades
mellan Västra Götalandsregionen och länets kommuner.

3. Värdegrund och gemensamt ansvar
Den gemensamma ambitionen är att bibehålla och vidareutveckla en långsiktig och förtroendefull
samverkan i en anda av öppenhet och dialog. Det ömsesidiga åtagandet ska bidra till en gynnsam
utveckling till nytta för patienterna.
Vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen verkar för att vårdprocess/vårdkedja för patienterna fungerar
på ett gränsöverskridande sätt och för att den lagstadgade skyldigheten att erbjuda patienter
hjälpmedel fullföljs.
De 49 kommunerna och Västra Götalandsregionen tar ett gemensamt ansvar för händelser och
kostnader som kan uppkomma som en följd av detta avtal.

4. Syfte och mål
Samarbetsavtalet syftar till en gemensam hjälpmedelsförsörjning för personliga hjälpmedel inom
huvudgrupperna rörelsehinder, kommunikation och information samt medicinsk behandling inom
gruppen antidecubitus.
Målet med samarbetssavtalet är att patienter i Västra Götaland på lika villkor ska få tillgång till
funktionellt fullgoda hjälpmedel och god service oavsett bostadsort och huvudman. Samarbete kring
hjälpmedelsfrågor ska också ge en rationell verksamhet utan parallella organisationer.
Vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen åtar sig att med transparens och öppenhet samarbeta för att
möjliggöra en gemensam hjälpmedelsverksamhet och medverka till att verksamheten utvecklas och
bedrivs effektivt med hög kvalitet.
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5. Omfattning och avtalsperiod
Detta samarbetsavtal med tillhörande specifikationer reglerar Västra Götalands 49 kommuners och
Västra Götalandsregionens gemensamma ansvar att bedriva försörjning för personliga hjälpmedel
inom huvudgrupperna rörelsehinder, kommunikation och information samt medicinsk behandling
inom gruppen antidecubitus. Grundutrustning och övriga hjälpmedel inom huvudgruppen medicinsk
behandling ingår inte inom ramen för samarbetsavtalet.
Samarbetsavtalet gäller för perioden 2017-10-01 – 2020-09-30. Om ingen part skriftligen sagt upp
avtalet förlängs det med tre år i taget, se punkt 15.

6. Innehåll
Förskrivning av hjälpmedel är en hälso- och sjukvårdsinsats som kontinuerligt förändras och påverkas
av förändringar i lagstiftning, vårdgivarnas struktur- och verksamhetsförändringar, valfrihetsregler,
nya och/eller förändrade diagnostik- och medicinska behandlingsmetoder samt demografiska
förändringar. Detta kan påverka behovet av tjänster, produkter och volymer under avtalsperioden.
Detta samarbetsavtal utgör huvuddokument som endast kan ändras i samband med förlängning av
avtalet. Specifikationer som beskriver utförandet av tjänsterna, struktur för finansiell samverkan,
samarbete och styrning respektive IT-stöd kan förändras under pågående avtalstid. Specifikationerna
är webbaserade och revideringar diarieförs samt dokumenteras i ändringslogg.
Följande specifikationer kompletterar Samarbetsavtalet:
Specifikation gällande tjänster inom Samarbetsavtal för försörjning av personliga
hjälpmedel.
Specifikation gällande finansiell samverkan inom samarbetsavtal för försörjning av
personliga hjälpmedel.
Specifikation gällande samarbete och styrning inom samarbetsavtal för försörjning av
personliga hjälpmedel.
Specifikation gällande IT-stöd inom samarbetsavtal för försörjning av personliga
hjälpmedel.

7. Samarbetsorganisationen – samarbete och styrning
Samarbetsorganisationen för hjälpmedel utgörs av från vårdgivarna partsammansatta grupper där
Hjälpmedelscentralen medverkar. Samverkan finns både inom tjänstemannanivå och politisk nivå. På
tjänstemannasidan deltar representanter som är förskrivare och chefer på olika nivåer. I
samarbetsorganisationen hanteras förskrivnings- och försörjningsfrågor. Till stöd för
samarbetsorganisationen finns en samordningsfunktion som samfinansieras av huvudmännen.
Länets kommuner samverkar i gemensamma frågor inom bl.a. hjälpmedelsområdet via de fyra
kommunalförbunden. Kommunalförbunden äger i sin tur VästKom för länsgemensamma frågor. I
samarbetsgrupperna ingår representanter från kommunalförbunden och en representant från
Göteborgs stad.
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Vårdgivarnas inflytande och medverkan inom ramen för detta samarbetsavtal säkerställs genom
deltagande i samarbetsorganisationens olika grupper. Uppdrag, sammansättning,arbetsformer och
mandat för samarbetsorganisationen beskrivs i Specifikation gällande samarbete och styrning för
samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel.

8. Finansiell samverkan
Prissättning och ekonomisk redovisning följer den kalkylmodell som började tillämpas 2015-10-01
och som beskriver Hjälpmedelscentralens hela verksamhet fördelat på fyra huvudområden.
Vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen ska tillämpa den ekonomiska modellen som medger kontroll
av självkostnaden. För att identifiera en korrekt självkostnad har Hjälpmedelscentralen en separat
resultat- och balansräkning, skild från Regionservice övriga verksamheter. Modellen ska stödja
innehållet i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel och en rationell förskrivning, hög
nyttjandegrad av hjälpmedel, kostnadseffektiv hantering samt bidra till att minska
kvalitetsbristkostnader.
Reglering av över- respektive underskott tar sin utgångspunkt i nettoresultatet inom respektive
huvudområde. Över- och underskott inom huvudområdet fördelas årligen med utgångspunkt från
respektive vårdgivares kostnadsandel av den summerade kostnaden.
Medel för utveckling inom ramen för samarbetsavtalet fastställs i samverkan mellan Ledningsrådet
för hjälpmedel och Hjälpmedelscentralen inför varje verksamhetsår i samband med budgetarbetet.
I Specifikation gällande finansiell samverkan inom samarbetsavtal för försörjning av personliga
hjälpmedel beskrivs kalkylmodellen, principer för reglering av över- och underskott, prissättning,
prisjustering, fakturering, kreditering, ekonomisk uppföljning samt former för dialog mellan
vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen gällande ekonomiska frågor.

9. Vårdgivarnas ansvar
Vårdgivarna ska följa aktuella författningar och standarder inom hälso- och sjukvårdsområdet och
det medicintekniska området samt Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. I ansvaret
ingår att
• följa gemensamt upprättade rutiner
• ansvara för förskrivarnas kompetens
• ansvara för beställning och kostnadsansvar för tolk
• beställa tjänst i det gemensamma IT-systemet för hjälpmedel (i undantagsfall, då digital beställning

inte är möjlig, kan beställningar hanteras manuellt)
• ansvara för att registrera förskrivna hjälpmedel i det gemensamma IT-systemet för hjälpmedel så

att de är spårbara
• rapportera brister och risker gällande utförande av tjänster.

Vårdgivarna ska ta ett gemensamt ansvar för självkostnaden genom att
• när det är möjligt förskriva rekonditionerade produkter
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• snarast och senast inom fem arbetsdagar, kontrollera att leverans skett enligt beställning
• kontrollera fakturaunderlag
• kontrollera patientens registrerade hjälpmedelsinnehav
• rapportera förkomna hjälpmedel.

10. Hjälpmedelscentralens uppdrag
Hjälpmedelscentralen ska följa aktuella författningar och standarder inom hälso- och
sjukvårdsområdet och det medicintekniska området. Hjälpmedelscentralen ska upphandla varor och
tjänster enligt lagen om offentlig upphandling och gällande regelverk för Västra Götalandsregionen.
Hjälpmedelscentralens uppdrag utgående från detta samarbetsavtal framgår av Specifikation
gällande tjänster inom samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel.
Hjälpmedelscentralen ska utföra åtagandet på ett etiskt, kvalitativt och ekonomiskt effektivt sätt och
åtar sig att bedriva verksamhet i enlighet med detta avtal och dess specifikationer.
Hjälpmedelscentralen är en självständig aktör men får inte företräda vårdgivaren utöver vad som
framgår av detta samarbetsavtal.
Om Hjälpmedelscentralen upphandlar underleverantör för utförande av verksamhet enligt
samarbetsavtalet ansvarar Hjälpmedelscentralen för underleverantörens åtagande såsom för sitt
eget.
Hjälpmedelscentralen ska upprätta, hantera och bevara patientjournaler enligt gällande lagar,
förordningar och föreskrifter.
Hjälpmedelscentralen ska ha en verksamhetschef enligt 29 § Hälso- och sjukvårdslagen (SFS
1982:763) som svarar för verksamheten och har det samlade ledningsansvaret. Vid tillsättning och
byte av verksamhetschef ska godkännande inhämtas från Ledningsrådet för hjälpmedel.
Hjälpmedelscentralen ska ha tillgång till personal i den omfattning detta samarbetsavtal kräver. I
verksamheten ska finnas tillgång till legitimerad arbetsterapeut, legitimerad
fysioterapeut/sjukgymnast, legitimerad logoped och för uppdraget annan nödvändig kompetens.
Hjälpmedelscentralen ansvarar för att personalen får den utbildning som erfodras för att
upprätthålla och utveckla kompetens inom uppdraget.
Hjälpmedelscentralen ska vid marknadsföring avseende åtagandet följa intentionerna i detta avtal.
Vårdgivarnas roll som uppdragsgivare ska framgå i alla relevanta sammanhang. Hjälpmedelscentralen
ansvarar för att informera om verksamheten till invånare i Västra Götaland, samverkansparter och
andra intressenter.

11.Utvecklingsområden
Samarbetsavtalet ska möjliggöra en gemensam succesiv utveckling av hjälpmedelsområdet. I arbetet
med utvärdering av tidigare samarbetsavtal har ett antal utvecklingsfrågor identifierats. Dessa frågor
ska, tillsammans med nytillkomna utvecklingsområden, finnas dokumenterade på en gemensam
elektronisk plattform.
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12 Patientsäkerhet och skada
Hjälpmedelscentralen och vårdgivarna ska ha ett proaktivt patientsäkerhetsarbete som leder till
minskad risk för vårdskada hos patienterna. Hjälpmedelscentralen ansvarar för person- och sakskada
eller annan skada som orsakats genom fel eller försummelse av Hjälpmedelscentralen.
Hjälpmedelscentralen ska hålla vårdgivaren skadeslös om krav väcks mot vårdgivaren som en följd av
Hjälpmedelscentralens handlande eller underlåtenhet att handla. Hjälpmedelscentralen ska ha rätt
att delta i bemötandet av sådant krav.
Vårdgivarna ska snarast underrätta Hjälpmedelscentralen om krav framställs mot
Hjälpmedelscentralen som omfattas av föregående stycke och vårdgivarna ska inte utan
Hjälpmedelscentralens samtycke göra medgivanden eller träffa uppgörelser avseende sådant krav
om det kan påverka Hjälpmedelscentralens ersättningsskyldighet. Vårdgivarna är därtill skyldiga att
vidta alla rimliga åtgärder för att begränsa sin skada i händelse av att krav mot vårdgivarna framförs
som omfattas av Hjälpmedelscentralens ersättningsskyldighet.
Det åligger Västra Götalandsregionen att teckna och vidmakthålla ansvarsförsäkring och övriga
erforderliga försäkringar för fullgörandet av uppdraget som täcker de skador som
Hjälpmedelscentralen är ansvarig för.
Försäkring som täcker skador enligt patientskadelagen tecknas av vårdgivarna.
Hjälpmedelscentralen ska tillhandahålla de intyg, utredningar och analyser som Landstingets
ömsesidiga försäkringsbolag behöver för sin handläggning av patientskadefall.
Västra Götalandsregionens patientnämnder handlägger ärenden som rör den hälso- och sjukvård
som Hjälpmedelscentralen svarar för. Hjälpmedelscentralen ska snarast ge nämnderna den
information som efterfrågas.

13.IT-stöd
Vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen ska ha IT-system som ger stöd för hjälpmedelsförsörjningen
och samarbetet. Bland annat struktur och ansvarsfördelning för IT-stöd beskrivs i Specifikation
gällande IT-stöd inom samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel. Vid avtalsstart är
specifikationen inte färdigställd, utan är under utveckling.
Hjälpmedelscentralen ska rapportera relevant och tillförlitlig information om händelser och
transaktioner till vårdgivaren och tillsammans med vårdgivaren genomföra överenskomna
uppföljningar.
Hjälpmedelscentralen ska lämna utbudsinformation till invånartjänsten 1177 Tema hjälpmedel.

14.Avtalsvård
Avtalsvård med kontinuerliga uppföljningar både avseende ekonomi och kvalitet ska genomföras.
Ekonomin ska följas upp årligen och en bredare uppföljning och utvärdering ska göras vart tredje år.
Ledningsrådet för hjälpmedel ansvarar på uppdrag av den politiska beredningsgruppen för
uppföljning och värdering av samarbetsavtalet.
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14.1 Kontinuerliga uppföljningar
Samarbetsavtalet ska följas upp avseende kvalitet och ekonomi enligt vad som framgår i Specifikation
gällande tjänster inom samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel respektive
Specifikation gällande finansiell samverkan inom samarbetsavtal för försörjning av personliga
hjälpmedel. Rapportering görs till vårdgivarna via olika delar av samarbetsorganisationen.

14.2 Utvärdering
Utvärdering avseende ekonomi och kvalitet ska göras första gången våren 2019 och därefter var
tredje år, under förutsättning att avtalet inte sagts upp.

15.Uppsägning och upphörande
Om överenskommelse om fortsatt samarbete inte kan nås har parterna möjlighet att säga upp
avtalet senast tolv månader innan avtalstiden löper ut. Den politiska beredningen för
hjälpmedelsfrågor ansvarar för att bevaka gällande avtalstider och i god tid initiera arbete så att
beredskap finns inför nytt avtal, oavsett avtalsform.
Om avtalet inte skriftligen sagts upp förlängs det med tre år i taget.
I det fall samarbetet kring hjälpmedelsförsörjning mellan huvudmännen upphör ska vårdgivarna och
Hjälpmedelscentralen samråda kring hantering av hjälpmedelsadministration, teknisk
dokumentation, patientjournaler, lokaler, utrustning och personal, för att övergången till annan
utförare ska kunna ske utan avbrott eller brister i verksamheten. Hjälpmedelscentralen är skyldig att
till vårdgivarna lämna ut sådana uppgifter som är av betydelse, inför och i samband med
samarbetsavtalets upphörande.

16.Tvist
Tvist om tolkning och tillämpning av detta avtal som inte kan lösas inom ramen för
samarbetsorganisationen enligt punkt 7 i detta avtal, ska avgöras av svensk allmän domstol med
Göteborgs tingsrätt som första instans.

Detta samarbetsavtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar av vilka vårdgivaren och utföraren
tagit var sitt.

Ort och datum

Ort och datum

För xxx kommun

För Västra Götalandsregionen

Behörig befattningshavare

Behörig befattningshavare

Namnförtydligande

Namnförtydligande
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SPECIFIKATION GÄLLANDE FINANSIELL SAMVERKAN
inom samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel

Allmänt
Specifikationen anger den finansiella samverkan inom Samarbetsavtalet.
Specifikationen är webbaserad. Förändring av innehållet i specifikationen kan göras under
avtalstiden. Beslut om förändring fattas inom samarbetsorganisationen. Respektive avtalspart
ansvarar för att implementera beslutade förändringar.

Kalkylmodell
Kalkylmodellen omfattar hela Hjälpmedelscentralens verksamhet fördelad på fyra huvudområden:
Produkt personliga hjälpmedel, Tjänst personliga hjälpmedel, Hjälpmedel vid medicinsk behandling
och Grundutrustning.

Modellens huvudområden beskriver även de delar som inte ingår i samarbetsavtalet, hjälpmedel vid
medicinsk behandling och grundutrustning, inkluderande relaterande produkter och tjänster. Detta
för att kunna få en helhetsbild och därmed få ett underlag för bedömning av Hjälpmedelscentralens
självkostnad.
För produkter personliga hjälpmedel, oavsett uthyrda eller försålda, tar modellen sin utgångspunkt i
Hjälpmedelscentralens inköpspris för produkten. Till detta läggs de aktiviteter/tjänster/övriga
kostnader som är förknippade med produkten/produktgruppen. Detta resulterar i ett utpris till
vårdgivaren som uttrycks som funktionshyra eller försäljningspris.
För tjänster tar kalkylmodellen sin utgångspunkt i tjänstens timkostnad. Till detta läggs de
aktiviteter/tjänster/övriga kostnader som är förknippade med tjänsten. Detta resulterar i ett utpris
till vårdgivaren som uttrycks som timpris eller fast pris.
Hjälpmedel vid medicinsk behandling och grundutrustning behandlas väsentligen på samma sätt som
angivits för personliga hjälpmedel. För att kunna särredovisas i förhållande till samarbetsavtalet
förses transaktionerna inom detta område med särskild markering.
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På varje beskrivet huvudområde eller på valfri nivå inom detta redovisas det ekonomiska resultatet
genom att ställa intäkter mot kostnader och därmed få fram ett nettoresultat.

Prissättning
Prissättning görs årligen i budgetprocessen och bygger på kalkylmodellens resultat. Ledningsrådet för
hjälpmedel och Hjälpmedelscentralen samarbetar kring prissättningen. Samarbetsorganisationen
följer upp och initierar en utveckling av prissättning.

Produkter med funktionshyra
I funktionshyra ingår kostnader för
• funktionsduglig produkt
• logistik
• montering/installation
• ankomst/leveranskontroll
• förebyggande och avhjälpande underhåll
• rekonditionering
• biträde vid utredning av medicinteknisk avvikelse
• återtag och utrangering
• restvärde för personligt förskrivna förkomna hjälpmedel
• Hjälpmedelscentralens administration inklusive kundtjänst
• utbildning inom basutbud
• vårdgivarnas samordningsfunktion
• IT-stöd, inklusive support.
Vårdgivaren ersätter Hjälpmedelscentralen med funktionshyra per levererat hjälpmedel.
Hjälpmedelscentralen fakturerar vårdgivaren från den dag förskrivet hjälpmedel levererats till patient
eller förskrivande enhet. Funktionshyran upphör tre dagar efter det att hjälpmedlet är avbeställt via
hämtorder i IT-systemet.
Samarbetsavtalets produkter med funktionshyra prissätts utifrån dygnshyra utryckt i månadshyra (ex
är hjälpmedlet uthyrt 15 dagar så utgår månadshyra/30*15).
Prissättningen utgår från de i samarbetsavtalet ingående produkterna som är indelade i
funktionsgrupper (cirka 100). Som grundregel utgörs en funktionsgrupp av hjälpmedel med likartade
funktioner och inköpspriser. Artiklarna inom respektive funktionsgrupp får samma hyrespris baserat
på snittet av funktionsgruppens alla kostnader. I vissa funktionsgrupper kan förekomma stor
avvikelse i inköpspris, övriga kostnader eller funktioner.
När nya produkter kommer in i sortiment frångås prissättningsprincipen inom funktionsgruppen.
Syftet är att öka återanvändning av fullt funktionsdugliga hjälpmedel och motverka en för tidig
utrangering av dessa hjälpmedel. Nya hjälpmedel får en 10 % högre funktionshyra och äldre
hjälpmedel får motsvarande lägre funktionshyra, vilket innebär 20 % skillnad mellan nytt och
begagnat sortiment.
Hjälpmedel utanför sortiment prissätts med funktionshyra per månad motsvarande 6 % av
produktens inköpspris.
Hyresprodukter som inte är individmärkta (tillbehör eller reservdelar) och som inte ingår i
standardkonfigurationen av ett huvudhjälpmedel prissätts med funktionshyra per månad
motsvarande 4 % av produktens inköpspris.
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Köpprodukter
Vårdgivaren ersätter Hjälpmedelscentralen vid fullgjord leverans.
Köpprodukter (huvudhjälpmedel, tillbehör och reservdelar) debiteras med påslag på 12,8 % på
Hjälpmedelscentralens gällande inköpspris.
Reklamationer
Hjälpmedelscentralen ersätter köphjälpmedel inom detta samarbetsavtal om varan är trasig eller
skadad vid leverans. Detta ingår i försäljningspriset.

Utanför sortiment
För hjälpmedel utanför ordinarie sortiment ska funktionshyra eller försäljningspris överenskommas
med vårdgivaren.

Tjänster
Tjänster som inte ingår i funktionshyra debiteras med 553 kr per timma. Enbart aktiv tid debiteras,
d.v.s. inte restid eller dylikt.

Konsultation
Vårdgivaren debiteras 553 kr per timme, oavsett hur många av hjälpmedelscentralens personal (och
eventuellt hjälpmedelsleverantör) som medverkar.

Utbildning
Annonserade utbildningar avseende basutbud finansieras via funktionshyran. Vårdgivaren debiteras
en avgift om anmälda deltagare uteblir eller vid sent återbud.
Annonserade utbildningar avseende tilläggsutbud prissätts av Hjälpmedelscentralen vid varje tillfälle.
Uppdragsutbildning debiteras med 553 kr/timme per medverkande personal från
Hjälpmedelscentralen, samt eventuella kostnader för extern lokal, förtäring och material.

Montering/demontering
Vårdgivare kan beställa montering och demontering för produkter där det inte ingår i funktionshyran
och debiteras då 553 kr per timme.
Vårdgivaren debiteras 553 kr per timme, oavsett hur många av hjälpmedelscentralens personal (och
eventuellt hjälpmedelsleverantör) som medverkar.

Specialanpassning
Hjälpmedelscentralen debiterar för materialkostnad samt arbetskostnad med timpris för tjänster,
553 kr per timme.

Akut avhjälpande underhåll under normal arbetstid
Debiteras 553*2=1106 kr/timma.

Jourreparationer på sängar och lyftar
Debiteras 553*2,8=1548 kr/timma, under storhelg debiteras 553*3,1=1714 kr/timma.

Flytt av säng
Debiteras med fasta avgifter oavsett hur lång tid uppdraget pågår eller hur långt sängen ska flyttas.
Säng som flyttas inom samma fastighet debiteras med 553 kr per uppdrag.
Säng som flyttas inom samma geografiska område, t ex inom Sjuhäradsbygden, debiteras med 553 kr
X 1,2 = 664 kr per uppdrag.
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Flyttning av säng mellan geografiska områden, t ex från Göteborgsområdet till Skaraborg, genomförs
endast i de fall sängen är specialanpassad. Debitering för sådan flytt är 553 kr X 2 =1106 kr per
uppdrag. I övriga fall ska hämtorder läggas på befintlig säng och ny beställning göras till den nya
adressen.

Akut leverans
Debiteras med 600 kr per tillfälle.

Avgifter
Uteblivande från utbildning
Vårdgivaren debiteras om deltagare uteblivit från utbildning enligt basutbud eller anmält återbud
efter sista anmälningsdag.

Bomkörning
Leverans eller hämtning kan inte utföras p.g.a. att ingen finns på plats för att ta emot/återlämna
hjälpmedlet. Den beställande enheten debiteras 600 kr per tillfälle.

Buffertförråd
Prissättningen av buffertförråd baseras på självkostnad utifrån de 3 kostnadskomponenterna;
kostnad för hantering, lagervärde och omsättningshastighet. De 3 komponenterna viktas utifrån hur
de var för sig bidrar till den totala kostnaden för buffertförråden och ger kostnadsindex för
respektive förråd. Kostnadsindex ligger till grund för prissättningsnivån med bestämd månadskostnad
i fem nivåer (stort, mellan, litet, mini samt administration).
Kostnaden debiteras vårdgivaren, med undantag för sjukhusen vars förråd hanteras via
samarbetsavtalets produkter. Kostnaderna för sjukhusens buffertförråd fördelas på
funktionsgrupperna Rullstolar (90 %) och övriga artiklar (10 %).

Restvärde
Ett individmärkt hyreshjälpmedels restvärde är Hjälpmedelscentralens anskaffningspris (inköpspris)
exklusive moms, minus avskrivning utifrån hjälpmedlets beräknade livslängd.
Ex. Rullstol med anskaffningspris 6000 kr med beräknad livslängd på 10 år har en månatlig
avskrivning på 50 kr. Om rullstolen registreras som förkommen så har den efter 2 år och 3 månader
ett restvärde på 4650 kr.
Ej individmärkt hyreshjälpmedels restvärde är 50 % av anskaffningspriset.
Restvärde gäller vid
•
•
•
•
•

förkommet hjälpmedel registrerat på patient eller buffertförråd
onormalt slitage
produkter som inte längre är förskrivningsbara
hyreshjälpmedel utanför sortiment som återlämnas innan avskrivningstiden är slut
när specialanpassade hjälpmedel som inte går att återställa återlämnas innan avskrivningstiden
är slut.

Förkommet hjälpmedel registrerat på patient
Kostnader för restvärde för produkter med funktionshyra inkluderas i kalkylmodellen.
F-märkta förkomna hjälpmedel har inget restvärde.
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Förkommet hjälpmedel i Buffertförråd
Restvärdet debiteras buffertförrådsansvarig vårdgivare i samband med inventering.
Fakturering görs samlat för året på januari månads faktura.

Ersättning vid skada utöver normal förslitning
Avhjälpande underhåll eller akut avhjälpande underhåll av hjälpmedel som är skadat utöver normal
förslitning kan tilläggsdebiteras. Tekniker och ansvarig förskrivare och/eller kostnadsansvarig ska
gemensamt bedöma om det rör sig om skada utöver normal förslitning.

Fakturering och kreditering
Fakturering omfattar de tjänster som beskrivs i Specifikation gällande tjänster inom samarbetsavtal
för försörjning av personliga hjälpmedel. Fakturering sker månadsvis med 30 dagars betalningstid
från fakturans ankomstdag. Fakturaunderlag per kalendermånad ska finnas i Vårdgivarnas IT-system
och vara i Excelformat. Underlaget ska innehålla de uppgifter som behövs för kontroll och för attest.
Debiteringsanspråk från Hjälpmedelscentralen kan göras maximalt 90 dagar bakåt efter fullgjord
leverans.
Krediteringsanspråk kan göras maximalt 90 dagar från fakturadatum.

Moms
Moms debiteras för varor och tjänster till vårdgivare som inte tillhör Västra Götalandsregionen.
Moms ska inte debiteras för hälso- och sjukvårdstjänster. Läs mer

Prisjustering
I prisjustering innefattas alla prisförändringar på tjänster, avgifter eller produkter (funktionshyra/köp) till vårdgivare inom samarbetsavtalet. Hjälpmedelscentralen eller vårdgivarna initierar
behov via blankett till samordningsfunktionen.
Huvudprincipen är att beslut tas så att prisjusteringar kan träda i kraft 1 januari respektive 1 juli.
Kostnadsökningar eller intäktsbortfall som identifieras mellan uppföljningar av självkostnadskalkylen
ska i möjligaste mån hanteras genom justeringspott.

Ekonomisk uppföljning
Hjälpmedelscentralen lämnar ekonomiska rapporter och underlag som hanteras inom
samarbetsorganisationen enligt beslutat årshjul inom Samarbetsavtalet.
Aktivitet
Årsrapport/bokslut
föregående år
Månadsrapport
Delårsrapport
Budget och
verksamhetsplan HMC
Kontroll självkostnad,
underlag för prisjustering
Uppföljningsrapport,
förkomna hjälpmedel

Jan

feb

mar

apr

maj

X

X

X
X

X

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
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Vårdgivarna har möjlighet att vid behov hämta rapporter ur Websesam och Crystal Reports för den
egna verksamheten.
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SPECIFIKATION GÄLLANDE TJÄNSTER
inom samarbetsavtal för försörjning av personliga
hjälpmedel

Allmänt
Specifikationen anger vilka tjänster som ska utföras och beskriver hur tjänsterna ska utföras.
Specifikationen är webbaserad. Förändring av innehållet i specifikationen kan göras under
avtalstiden. Beslut om förändring fattas inom samarbetsorganisationen. Respektive avtalspart
ansvarar för att implementera beslutade förändringar.

Tjänsterna omfattar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anpassning
Avhjälpande underhåll
Expertkunskap och konsultation
Fakturering
Förebyggande underhåll
Hantering av medicintekniska avvikelser
Leverans/hämtning
Montering/demontering
Rekonditionering
Sortiment
Specialanpassning
Statistik och analys gällande i avtalet ingående tjänster

Moment
Momenten utgör en fördjupad beskrivning av tjänsterna. Momenten kompletteras i den
webbaserade versionen med beskrivningar av arbetssätt

Nr

Moment
Anpassning

1
2

Hjälpmedelscentralen ska anpassa hjälpmedel enligt förskrivarens anvisning.
Anpassning av produkt ska göras i Hjälpmedelscentralens lokaler. Om detta inte är möjligt
ska anpassning utföras i den miljö där patienten vistas alternativt hämtas/lämnas av
Hjälpmedelscentralen.

Avhjälpande underhåll
3
4

Avhjälpande underhåll ska göras efter beställning från patient eller förskrivare.
Enklast möjliga ersättningsprodukt utifrån patientens behov ska kunna erbjudas vid
avhjälpande underhåll.

5

Hjälpmedelscentralen ska föra teknisk dokumentation vid avhjälpande underhåll.

6

Hjälpmedelscentralen ska tillhandahålla jourreparationer av personligt förskrivna sängar
och personlyftar utanför ordinarie arbetstid.

7

Expertstöd kring produkter omfattar information, konsultation, utbildning, visning av
aktuellt sortiment, utvecklingsarbete samt anpassning och specialanpassning.
Expertstödets kompetens ska innefatta fördjupad och aktuell kunskap samt erfarenhet
inom samtliga produktområden som ingår i samarbetsavtalet. Expertstödet ska ha ett
konsultativt arbetssätt och ge råd och förslag till förskrivare.

Expertstöd och konsultation

1

8

Hjälpmedelscentralen ska fortlöpande bevaka, följa och anpassa sig till den
forskning/utveckling som görs inom samtliga produktområden som omfattas av
samarbetsavtalet. Hjälpmedelscentralen bör delta i projekt och forskning inom
hjälpmedelsområdet och i utredningsarbetet i samband med införande av nya produkter.

9

Vid konsultation ska den kompetens som krävs medverka, t ex såväl
hjälpmedelskonsulent som tekniker.

10
11

Konsultation ska göras i Hjälpmedelscentralens lokaler, vårdgivarens lokaler eller i den
miljö där patienten vistas.
Hjälpmedelscentralen ska visa och erbjuda utbildning gällande aktuellt sortiment.

12

Information ska fortlöpande lämnas till vårdgivarna vid förändring av sortimentet.

13

Hjälpmedelscentralen ska erbjuda utbildning som tillgodoser förskrivares behov av
fördjupad kompetens kring hjälpmedelsprodukter kopplat till olika funktionsnedsättningar
och förskrivning av hjälpmedel.

14

Utbildningsutbud gällande annonserade utbildningar ska planeras i samverkan med
Hjälpmedelsforum.

Fakturering
15
16

Fakturering ska göras månadsvis.
Fakturaunderlag per kalendermånad ska finnas i vårdgivarnas IT-system och vara i
Excelformat. Underlaget ska innehålla de uppgifter som behövs för kontroll och för attest.
Fakturaunderlag ska även kunna fås som PDF fil och pappersunderlag. Samarbetsavtalet
ska möjliggöra förtroendeförskrivning i enlighet med handboken. Fakturor på hjälpmedel
som förtroendeförskrivs ska styras till rätt betalare.

Förebyggande underhåll
17

Förebyggande underhåll ska utföras på hjälpmedel med den periodicitet och efter de
kontrollscheman/motsvarande som anges i tillverkarens anvisning eller enligt gällande
krav från myndigheter och vid varje tidpunkt aktuella standarder.

18

Hjälpmedelscentralen ska föra teknisk dokumentation vid förebyggande underhåll.

Hantering av medicintekniska avvikelser
19

Teknisk dokumentation ska vid förfrågan göras tillgänglig för vårdgivarna.

Leverans Hämtning av förskrivna hjälpmedel
20
21

22
23

24
25
26

Samtliga hjälpmedel med funktionshyra ska vara märkta med individnummer på varje
enskilt hjälpmedel så att de är spårbara på individnivå.
I de fall förskrivaren bedömer att patients behov inte täcks av hjälpmedel inom
upphandlat sortiment ska Hjälpmedelscentralen kunna erbjuda produkter utanför
sortiment.
Hjälpmedelscentralen ska upprätthålla kompetens och kunskap kring produkter utanför
avtalat sortiment samt aktivt följa den tekniska utvecklingen inom hjälpmedelsområdet.
Hjälpmedelscentralen ska ge förskrivande enheter möjlighet att ha hjälpmedel i lokala
buffertförråd där det ska finnas ett varierat sortiment av hjälpmedel utifrån
verksamhetens behov.
Sortimentet i lokala buffertförråd, dess volym, uppackning i förråd och leveransdag ska
överenskommas mellan Hjälpmedelscentralen och respektive vårdgivare.
Hjälpmedelscentralen ska hantera automatisk påfyllnad till lokala buffertförråd.
Hjälpmedelscentralen och respektive vårdgivare ska i samverkan minst en gång årligen
följa upp att lokala buffertförråd bedrivs kostnadseffektivt utifrån verksamhetens behov.
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27

Hjälpmedelscentralen ska leverera hjälpmedel till vid beställning angiven adress, det vill
säga till förskrivande enhet eller till patients vistelseadress, inom Västra Götalands län.

28

Vid leverans till patients vistelseadress ska tidpunkt för leverans överenskommas mellan
Hjälpmedelscentralen och patienten.

29

Vid behov ska Hjälpmedelscentralen efter beställning utföra akuta leveranser av
förskrivna hjälpmedel.
Hjälpmedelscentralen ska efter registrerad hämtorder hämta hjälpmedel från angiven
adress inom Västra Götalands geografiska gränser.
Hjälpmedelscentralen ska lämna återlämningskvitto vid hämtning hos patient.

30
31

Montering/demontering
32

Hjälpmedelscentralen ska efter beställning montera/installera/demontera hjälpmedel i
patients bostad.

33

Hjälpmedelscentralen ska utföra funktionskontroll enligt tillverkarens anvisningar av
hjälpmedlet vid montering/installation.

Rekonditionering
34

Hjälpmedelscentralen ska verka för återanvändning av returnerade produkter i den mån
det går att förena med miljö-, säkerhets- och kvalitetskrav.

35

Rekonditionering ska utföras enligt tillverkarens instruktioner och med delar/material
som uppfyller tillverkarens specifikationer.

Sortiment
36

37
38

39

A-sortiment är produkter med hög förskrivningsvolym, hög förskrivningsfrekvens
och/eller behov av snabb leverans. B-sortiment är produkter med en lägre
förskrivningsfrekvens och/eller mindre förskrivningsvolym.
Övrigt sortiment är de produkter som inte ryms inom A och B sortiment.
Hjälpmedelscentralen ska tillse att de hjälpmedel som finns i avtalat sortiment för
förskrivning finns tillgängliga i vårdgivarnas gemensamma IT-system med produkt- och
artikelinformation, prisuppgift, bilder och bruksanvisning för såväl huvudhjälpmedel som
tillbehör.
Hjälpmedelscentralen ska kontrollera att förskrivningsbara hjälpmedel i sortiment finns i
nationella hjälpmedelsdatabasen.

Specialanpassning
40

Hjälpmedelscentralen ska tillsammans med förskrivaren bedöma möjligheten att göra
specialanpassning i relation till andra lösningar och effektuera specialanpassningen.

41

Hjälpmedelscentralen ska specialanpassa hjälpmedel enligt förskrivares anvisning. Vid
specialanpassning svarar Hjälpmedelscentralen för att aktuella författningar följs och
teknisk dokumentation.

42

Hjälpmedelscentralen ska verka för att möjliggöra kombinationer av olika tillverkares
produkter för att minska antalet specialanpassningar.
Hjälpmedelscentralen ska vid förfrågan från förskrivare lämna preliminärt kostnadsförslag
på omfattning beräknat pris för specialanpassning respektive anpassning inom CEmärkning.

43

Statistik och Analys
44

Hjälpmedelscentralen ska lämna statistiksammanställningar i digital form efter
framställan eller minst fyra gånger per år, enligt plan för kvalitetsuppföljning.

45

Hjälpmedelscentralen ska mot självkostnad kunna lämna betalarspecifik statistik utöver
standardrapporter.
3

46

Fakturaunderlag i Excelformat samt standardrapporter ska finnas tillgängliga för
kostnadsansvariga i rapportgeneratorn Crystal Reports.

47

Standardrapporter tas fram i samverkan mellan beredningsgrupp Avtal och utveckling och
Hjälpmedelscentralen.

Servicenivåer
Hjälpmedelscentralens tjänsteutbud ska vara tillgängligt för förskrivare och patient alla helgfria
vardagar 8.00 -16.30. Midsommarafton, julafton och nyårsafton likställs med helgdag.

Tillgänglighet
Hjälpmedelscentralen ska följa Västra Götalandsregionens riktlinjer ”Tillgängliga och användbara
miljöer riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet” och ”Riktlinjer för tillgänglig information och
kommunikation”.
Hjälpmedelscentralen ska ha utbudspunkter för konsultation och utprovning inom samtliga
produktområden, teknisk service samt utbildning för förskrivare i de fyra geografiska områden som
motsvarar kommunalförbunden.
Hjälpmedelscentralens lokaler som patient och förskrivare ska besöka ska vara belägna så att det
finns kollektivtrafik fram till verksamheten.
Hjälpmedelscentralens lokaler ska vara ändamålsenliga och för verksamheten anpassade med en
bemannad reception.
Hjälpmedelscentralen ska anpassa lokaler, telefontider, öppethållande och mottagningstider för
utprovning, individanpassning och service, enligt följande:
•
•
•

•
•
•

•

Verksamheten ska vara öppen för förskrivare och patient alla helgfria vardagar 8.00 – 16.30.
Telefontillgänglighet ska finnas under ordinarie öppettider för information och rådgivning
samt för tidsbokning.
Kundtjänst konsultation ska vara bemannad med sakkunnig kompetens under ordinarie
öppettid 8.00 -16.30. Vid behov av specifik kompetens kan kundtjänst föra vidare frågan
direkt.
Vid de tider då Hjälpmedelscentralen inte har öppet ska telefonsvarare ge information om
öppettider.
Patient med förskrivet hjälpmedel, för vilket avhjälpande underhåll på jourtid ingår, ska få
information om vad det innebär samt telefonnummer för kontakt i samband med leverans.
Hjälpmedelscentralen ska ha telefontillgänglighet under ordinarie öppettider på ett ingående
telefonnummer där samtal ska besvaras av en person inom 5 minuter för minst 80 % av till
Hjälpmedelscentralen inkommande samtal.
Svarstid för sakkunnig telefonrådgivning och information avseende lager och leverans,
teknisk service, konsultationer samt fakturafrågor ska vara inom 5 minuter.

Leveranstider
Leverans till geografiskt område, inklusive buffertförråd, ska ske på fast dag en gång/vecka.
Leverans av hjälpmedel inklusive tillbehör och anpassning av hjälpmedel ska ske senast 7 vardagar
efter mottagen beställning (= A-sortiment).
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Övriga hjälpmedel inklusive tillbehör och anpassning ska levereras senast 17 vardagar efter
beställning (= B-sortiment).
Vid samleverans styrs leveransdatum av den produkt som har längst leveransdatum.
Leveranstid för specialanpassning ska överenskommas mellan förskrivare och Hjälpmedelscentralen
vid beställning.
För produkter utanför A/B-sortiment ska Hjälpmedelscentralen informera förskrivaren om beräknad
leveranstid.
Leveranser av lagerförda hjälpmedel inom A-sortimentet för akuta behov ska utföras vardagar senast
24 timmar efter beställning.
Hämtning av hjälpmedel ska utföras i samband med nästkommande fasta leveransdag.
Montering/installation ska följa väntetider för leverans av hjälpmedel.
För montering/installation av hjälpmedel som kräver dubbelkompetens t.ex. både montör och
elektriker ska montering/installation utföras senast 10 vardagar utöver avtalad leveranstid för den
aktuella produkten.
Anpassning av hjälpmedel ska påbörjas senast 3 vardagar efter mottagen beställning, om
hjälpmedlet finns att tillgå.
Avhjälpande underhåll ska påbörjas inom 3 vardagar efter mottagen beställning och vara genomförd
inom 10 vardagar.
Akut avhjälpande underhåll under vardagar ska utföras snarast möjligt, dock senast 8 arbetstimmar
efter mottagen beställning.
Jourreparation ska utföras vardagar 16.30 – 08.00 samt dygnet runt lördagar, söndagar och
helgdagar. Inställelsetiden är maximalt 5 timmar.
Konsultations-/utprovningstid ska erbjudas senast 15 vardagar efter mottagen beställning.
Vid akuta behov ska konsultations-/utprovningstid erbjudas inom 5 vardagar.
Om försening gällande beställd produkt/tjänst uppstår ska förskrivare/vårdgivare underrättas.
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Kvalitetsuppföljning av tjänsterna
Patientsäkerhet
Patientens behov av funktionellt fullgott hjälpmedel säkerställs.
Med patientsäkerhet avses att minimera skador och risker vid användning av hjälpmedlen.
Patientsäkerhet avser även att levererat hjälpmedel överensstämmer med utprovning och
anpassning för att målet med förskrivningen uppnås.
Nyckeltal
Medicintekniska avvikelser:
• Antal
• Produktområde
• Produkt
• Jämförelse med föregående
kvartal
• Eventuell händelse orsakad av
åtgärd hos Hjälpmedelscentralen

Syfte
Undersöka följsamhet till
överenskommelse/instruktion
/rutin.

Rapportering var/hur
Samarbetsorganisationen
kvartalsvis.

Leveranskvalitet:
• Antal inkomna felrapporter
gällande patient- och
brukarsäkerhet
• Redovisas på 6-siffrig ISO-kod
• Hjälpmedelscentralen beskriver
vidtagna och/eller planerade
åtgärder

Förhindra upprepning av
negativa händelser.

Samarbetsorganisationen
kvartalsvis.

6

Leveranssäkerhet
Beställd produkt och/eller tjänst levereras inom avtalad tid till den av förskrivaren angivna platsen.
Nyckeltal
• Andel hjälpmedel som levererats
inom fastställd leveransram (AB) är 98 %.
Redovisas inklusive respektive
exklusive automatpåfyllnad.
Avvikelse gällande enskild
produkt redovisas.
• Antal förskrivna hjälpmedel per
6-siffrig ISO-kod.
Hjälpmedelscentralen redovisar
gruppvis för Kommun,
Primärvård, Sjukhus, Habilitering
& Hälsa.
• Andel akuta leveranser av
hjälpmedel inom A-sortiment
som utförts inom 24 timmar från
mottagen beställning ska vara
100 %.
Aktuella hjälpmedel redovisas på
6-siffrig ISO-kod.
Hjälpmedelscentralen redovisar
gruppvis för Kommun,
Primärvård, Sjukhus, Habilitering
& Hälsa.

Syfte
Säkerställa att patient får
behov av hjälpmedel
tillgodosett. Säkerställa att
utskrivning från sjukhus inte
försenas eller rehabilitering
fördröjs.

Rapportering var/hur
Samarbetsorganisationen
kvartalsvis.

Information om vilka
volymprodukterna är ger stöd
för att utveckla
produktanvisningarna i
Handbok för förskrivning av
personliga hjälpmedel.
För att säkerställa att patient
får akut behov av hjälpmedel
tillgodosett. Att utskrivning
från sjukhus inte försenas
eller rehabilitering försvåras.

Samarbetsorganisationen
halvårsvis.

Samarbetsorganisationen
kvartalsvis.
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Tillgänglighet
Hjälpmedelscentralen ska anpassa telefon-, öppethållande- och mottagningstider för
konsultation/utprovning, anpassning/specialanpassning och service efter ställda krav.
Nyckeltal
• Andel telefonsamtal till
kundtjänst som besvaras inom 5
minuter ska vara 80 %.
•

Andel konsultations/utprovningstider som erbjudits
inom 15 vardagar efter
mottagen beställning ska vara
90 %.

•

Antal utförda
specialanpassningar samt inom
vilka produktområden är de
gjorda.
Hjälpmedelscentralen redovisar
gruppvis för Kommun,
Primärvård, Sjukhus, Habilitering
& Hälsa.
Andel utförda underhåll,
fördelade på förebyggande,
avhjälpande, akuta och
jourreparationer som utförts
enligt avtalad tidsram samt vilka
hjälpmedel på 6-siffrig ISO-kod
det gäller.
Andel beställningar gjorda av
patient respektive förskrivare.

•

•

Syfte
Följer förskrivares krav på
tillgänglighet i syfte att inte
fördröja
rehabiliteringsprocessen.
Tillräckligt snabb tillgång till
hjälpmedel för att inte
fördröja
rehabiliteringsprocessen.

Rapportering var/hur
Samarbetsorganisationen
kvartalsvis.

Undersöka följsamhet till
överenskommelse/instruktion
/ rutin samt Handbok för
förskrivning av personliga
hjälpmedel.
Stöd för utveckling av
produktanvisningar i
Handboken.
Säkerställa patientens behov
av funktionellt fullgott
hjälpmedel.
Följa patientens grad av
delaktighet vid beställning av
underhåll.

Samarbetsorganisationen
kvartalsvis.

Samarbetsorganisationen
halvårsvis.

Samarbetsorganisationen
kvartalsvis.
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Specifikation gällande samarbete och styrning
inom samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel

Allmänt
Specifikationen anger hur samarbete och styrning hanteras inom samarbetsorganisationen.
Specifikationen är webbaserad. Förändring av innehållet i specifikationen kan göras under
avtalstiden. Beslut om förändring fattas inom samarbetsorganisationen. Respektive avtalspart
ansvarar för att implementera beslutade förändringar.
Vårdgivarnas inflytande och medverkan inom ramen för detta samarbetsavtal säkerställs i
samarbetsorganisationen. Samarbetsorganisationen ska eftersträva att alla vårdgivare oavsett
driftsform medverkar i samarbetsorganisationen. Samarbetsavtalet ställer krav på strukturerade
arbetsformer på såväl politisk- som tjänstemannanivå. För att säkerställa detta behövs tydliga
uppdrag och befogenheter och effektiva handläggningsprocesser.

Politisk samarbetsorganisation
Det politiska samrådsorganet mellan VästKom och Västra Götalandsregionen (SRO)
Det övergripande politiska ansvaret för Hjälpmedelsfrågorna åvilar SRO, som leder och utvecklar
samverkan inom bland annat hjälpmedelsområdet i Västra Götaland, på uppdrag av Västra
Götalandsregionen och Västra Götalands kommuner.
SRO är ett organ för övergripande politisk samverkan för gemensamma välfärdsfrågor varav
hjälpmedel är ett område. SRO fastställer uppdragshandling till den politiska beredningen för
hjälpmedelsfrågor.
För kommunerna i Västra Götaland ingår ordförande från de fyra kommunalförbunden. Västra
Götalandsregionen representeras av ordförande och vice ordförande i Regionstyrelsen samt Hälsooch sjukvårdsstyrelsen.

Politisk beredningsgrupp för hjälpmedelsfrågor
För samråd och samverkan om hjälpmedelsförsörjningen finns en politisk beredningsgrupp.
Beredningsgruppen, som utgör ett avtalsbundet samråd, arbetar på uppdrag av Västra
Götalandsregionen och de 49 kommunerna och rapporterar till det politiska samrådsorganet,
SRO.

Uppdragsbeskrivning
•
•
•
•
•
•
•
•

1

Främja samverkan mellan VGR och länets kommuner inom hjälpmedelsområdet
Bevaka att strategiska samverkansfrågor för gemensamma IT-system tas omhand
inom ramen för SITIV (Styrgrupp IT i Väst)
Fatta beslut om principiella förändringar inom ramen för uppdraget till
servicenämnden
Fatta beslut om principiella ekonomifrågor
Ge rekommendationer till servicenämnden gällande fördelning av årligt över- eller
underskott1
Ge rekommendationer till fortsatta samarbetsformer inom hjälpmedelsområdet
mellan VGR och länets kommuner samt säkerställa att samarbetet följs upp
Ge rekommendation om principiella förändringar av Handbok för förskrivning av
personliga hjälpmedel
Ge rekommendation om principiella frågor rörande tolkning och tillämpning av
Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel

Enligt beslut i RS 150421

1

•

Nominera investeringsbehov för verksamheten inom Samarbetsavtalet till VGRs
investeringsprocess2

Sammansättning
Kommunerna företräds av en representant vardera från de fyra kommunalförbunden samt
en representant från Göteborgs stad. VGR företräds av fem representanter, där två
ledamöter utses av hälso- och sjukvårdsstyrelsen, en ledamot av ägarutskottet, en ledamot
av hälso- och sjukvårdsnämnderna samt en ledamot av servicenämnden.

Arbetsformer
Ordförandeskapet i beredningsgruppen ska innehas av kommunerna och Västra
Götalandsregionen ska utse vice ordförande.
Beredning av ärenden till beredningsgruppens sammanträden ska ske av en grupp bestående
av två tjänstemän, en från respektive part. Gruppen ska i möjligaste mån lägga fram förslag
till beslut.
Alla beslut i den politiska beredningsgruppen ska ske i enighet. Om enighet inte kan uppnås i
en fråga ska ärendet återremitteras för förnyad beredning eller avföras.
Beredningsgruppen ska upprätta minnesanteckningar vid sammanträdet.
Minnesanteckningarna skall undertecknas av ordföranden och en ledamot från den andra
parten. Det administrativa stödet till den politiska beredningsgruppen ska årligen växla
mellan parterna.

Mötesfrekvens
Beredningsgruppen ska ha sammanträde minst fyra gånger varje år. Ordföranden kan kalla
till ytterligare sammanträde när behov finns.

Kansliresurser
Beredningsgruppen har inga egna kansliresurser utan ges administrativt stöd från VästKom
respektive Koncernstab hälso- och sjukvård.

Kommunikation
Deltagarna i beredningsgruppen ansvarar för information till sina respektive huvudmän om
gruppens arbete. Västra Götalandsregionen och respektive kommun har var för sig ansvaret
för den interna informationen om aktuella samverkanslösningar.

Uppföljning
Arbetet i beredningsgruppen ska årligen följas genom rapport till samrådsorganet .

Tjänstemännens samarbetsorganisation
Ledningsrådet för hjälpmedel
Ledningsrådet ansvarar för strategisk ledning inom förskrivning och försörjning av hjälpmedel.
Ledningsrådet är också forum för informationsutbyte mellan vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen
samt omvärldsbevakning inom hjälpmedelsområdet.

2

Enligt beslut i RS 150421

2

Uppdragsbeskrivning
•
•
•
•
•
•
•
•

Ansvara för att tolka, utveckla och följa upp samarbetsavtalet för försörjning av
personliga hjälpmedel, inom vårdgivarnas verksamheter och med
Hjälpmedelscentralen.
Hantera och prioritera frågeställningar utifrån hjälpmedelsområdet.
Säkerställa användandet av IT-stöd i hjälpmedelsprocessen.
Hantera principiella och strategiska frågor gällande Handbok för förskrivning av
personliga hjälpmedel.
Omvärldsbevakning inom hjälpmedelsområdet.
Ge uppdrag till personer eller grupper inom samarbetsorganisationen.
Ge strategisk vägledning till beredningsgrupperna
Utse ordförande i de tre permanenta beredningsgrupperna.

Mandat
•
•
•
•
•
•
•

Fatta beslut om förändring av innehållet i tjänsterna på momentnivå.
Fatta beslut om permanent förändring av representationen i Hjälpmedelsforum.
Fatta beslut alternativt ta fram förslag och beslutsunderlag gällande användning och
utveckling av IT-stöd.
Fatta beslut om alternativt ta fram förslag och beslutsunderlag i strategiska och
principiella frågor gällande Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel.
Ge rekommendationer till vårdgivarna i hjälpmedelsfrågor.
Ta fram förslag och beslutsunderlag till regiondirektören om prissättning3.
Ta fram förslag och beslutsunderlag till den politiska beredningsgruppen.

Arbetsorganisation
Ledningsrådet består av tjänstemän från VGR och VGK.
Representanter
Ordförande
Vice ordförande

Antal
1
1

Kommunerna i VG

5

VGR (öppen- och slutenvård)

5

Utses av
Kommunerna via VästKom
VGR via Koncernstaben för
Hälso- och sjukvård
Kommunalförbunden och
Göteborgs stad
VGR genom Koncernledning Hälso- och sjukvård

Hjälpmedelscentralen deltar vid överenskomna punkter vid varje möte.
Samordningsfunktionenen deltar som sekreterare.

Arbetsformer
•

•
•

3

Ordförandeskapet under avtalsperioden ligger på VGK och vice ordförande på VGR.
Ordförande och vice ordförande utgör presidium och ansvarar för att stödja
samordningsfunktionen i det operativa arbetet.
Ledningsrådet för hjälpmedel sammanträder sex gånger per år.
Ordförande kan kalla till ytterligare möten vid behov.

Enligt beslut i RS 150421

3

•

•

Alla beslut ska ske i enighet. Om enighet inte kan uppnås i en fråga ska ärendet
återremitteras för förnyad beredning eller avföras. Beslut kan fattas när minst
hälften av de utsedda representanterna från VGR respektive VGK närvarar eller på
annat sätt inför mötet deltagit i avgörandet.
Mötesanteckningar ska föras och rekommendationer samt beslutsunderlag ska
dokumenteras. All dokumentation ska finnas tillgänglig för representanterna på en
gemensam plattform samt förvaras hos samordningsfunktionen.

Kommunikation
Representanterna i ledningsrådet för hjälpmedel ansvarar för att inhämta synpunkter och informera
utifrån representationsansvaret.

Beredningsgrupper
Beredningsgrupperna får uppdrag och strategisk vägledning från Ledningsrådet för hjälpmedel.
Beredningsgruppernas uppdrag är att bereda frågor inom respektive ansvarsområde och ta fram
förslag, rekommendationer och beslutsunderlag till Ledningsrådet för hjälpmedel.
Det finns tre fasta beredningsgrupper;
Beredningsgrupp Handbok & Sortiment. Ansvarar för beredning, uppföljning och revidering av
riktlinjer och produktanvisningar i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel.
Beredningsgruppen hanterar sortimentsfrågor, i samverkan med Hjälpmedelscentralen, enligt
överenskommen process för sortimentsarbete.
Beredningsgrupp Avtal & Utveckling. Ansvarar för beredning, uppföljning och utveckling av
samarbetsavtalet. Uppdraget omfattar beredning av strategiskt ekonomiska frågor, prioriteringar
och utvecklingsuppdrag.
Beredningsgrupp IT-stöd. Hantera frågor kring utveckling och anpassning gällande användningen
av IT-stödet.

Gemensamt uppdrag
•
•
•
•
•

Bereda frågor inom respektive ansvarsområde och ta fram förslag, rekommendationer och
beslutsunderlag till Ledningsrådet för hjälpmedel.
Verka för evidensbaserad hjälpmedelsförskrivning.
Verka för en likvärdig grundsyn på hjälpmedelsförsörjningen.
Följa och bidra till utveckling inom området.
Vid behov involvera Hjälpmedelsforum, när så behövs, för att få förankring och perspektiv i
frågor.

Mandat
•
•
•
•

Fatta beslut i sortimentsfrågor och om redaktionella ändringar i Handbok för förskrivning av
personliga hjälpmedel.
Fatta beslut om förändringar gällande utförandet av momenten i tjänsterna
Fatta beslut om anpassning gällande IT-stöd upp till 50 000 kr.
Ta fram förslag och beslutsunderlag till Ledningsrådet för hjälpmedel.
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Arbetsorganisation
Beredningsgruppen består av representanter för kommunerna i Västra Götaland och Västra
Götalandsregionens förvaltningar.
Representanter

Antal

Utses av

Kommunerna i VG

5

Kommunalförbunden och
Göteborgs stad genom
VästKom

VGR

5

VGR via Koncernledning
Hälso- och sjukvård

Hjälpmedelscentralen

1

Regionservice

Samordningsfunktionen deltar i samtliga beredningsgrupper.

Arbetsformer
•
•
•
•
•

Beredningsgruppen får uppdrag och strategisk vägledning från Ledningsrådet för
hjälpmedel.
Beredningsgruppen sammanträder utifrån behov, sex till åtta gånger per år.
Mötesanteckningar ska föras och rekommendationer samt beslutsunderlag ska
dokumenteras. All dokumentation ska finnas tillgänglig för representanterna på en
gemensam plattform samt förvaras hos samordningsfunktionen.
Ledningsrådet utser ordförande.
Ordförande rapporterar till Ledningsrådet för hjälpmedel.

Kommunikation
Representanterna i beredningsgruppen ansvarar för att inhämta synpunkter och informera utifrån
representationsansvaret.

Nomineringsprocess
Samordningsfunktionen för hjälpmedelssamverkan initierar till respektive ansvarig att utse
representant till beredningsgruppen.

Vid avslut av uppdrag som representant
Representant aviserar till samordningsfunktionen och sin uppdragsgivare att hen avser att avsluta sitt
uppdrag.

Hjälpmedelsforum
Hjälpmedelsforum utgör ett forum för dialog och informationsutbyte avseende förskrivning och
försörjning av hjälpmedel. Genom information och kommunikation ges förutsättningar för en
likvärdig grundsyn på förskrivning och försörjning för patienter i Västra Götaland.

Uppdragsbeskrivning
Hjälpmedelsforums representanter ska:
•

Verka för gemensamma och samordnade arbetssätt inom hjälpmedelsområdet.
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•

•
•

Ansvara för kommunikation och dialog avseende tillämpning av
rekommendationer från beredningsgrupperna och Ledningsrådet för
hjälpmedel.
Föra in relevanta frågor som aktualiserats i respektive organisation.
Sprida information och förankra de frågor som hanterats i Hjälpmedelsforum

Arbetsorganisation
Hjälpmedelsforum består av representanter från kommunerna i Västra Götaland, Västra
Götalandsregionens förvaltningar och Hjälpmedelscentralen. Vid särskilda behov kan
representationen ändras, exempelvis kan en stor kommun erbjudas två platser. Ledningsrådet för
hjälpmedel beslutar om eventuell förändring.
Representanter

Antal

Kommunerna i VG

53 (fem från Göteborgs Stad)

VGR:
Primärvård, offentlig

5

Primärvård, privat

5

Primärvårdens hjälpmedelsenhet

1

Habilitering & Hälsa

2

Länssjukvård

8

Hjälpmedelscentralen

1

Arbetsformer
•
•
•
•
•
•

Hjälpmedelsforum har möte två till tre gånger per år, med inriktning på frågor där
dialog är viktig. Kallelse med dagordning skickas ut senast två veckor innan möte.
Anmälan till möte ska göras enligt information på avsedd webbplats.
Samordningsfunktionen är ordförande och sekreterare.
Mötesanteckningar ska föras, skickas till representanterna samt finnas publicerade
på avsedd webbplats.
Mötesanteckningar och övriga dokument ska finnas tillgänglig för representanterna
på en gemensam plattform samt förvaras hos samordningsfunktionen.
Aktuell information förmedlas elektroniskt mellan mötena till representanterna, för vidare
spridning till berörd enhet/verksamhet.

Kommunikation
Representanterna i Hjälpmedelsforum ska säkerställa att information sprids inom de organisationer
de representerar på forumet.

Nomineringsprocess
Samordningsfunktionen för hjälpmedelssamverkan initierar till respektive vårdgivare att utse
representant till Hjälpmedelsforum. Representanter bör ha god kunskap om hjälpmedel.
6

Vid avslut av uppdrag som representant
Representant aviserar till samordningsfunktionen och sin uppdragsgivare att hen avser att avsluta sitt
uppdrag.

Samordningsfunktion
Utvecklingsledare med expertkunskap inom hjälpmedelsområdet ska inom samordningsfunktionen
samordna hjälpmedelsfrågor på uppdrag av huvudmännen genom Ledningsrådet för hjälpmedel.
Samordningsfunktionen organiseras inom Västra Götalandsregionens Koncernstab Hälso- och
sjukvård.

Uppdragsbeskrivning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samordna agenda och vara sekreterare vid Ledningsrådet för hjälpmedel.
Rapportera till Ledningsrådet för hjälpmedel från beredningsgrupperna.
Bevaka och föreslå strategiska/taktiska frågor avseende förskrivning och försörjning
till Ledningsrådet för hjälpmedel.
Samordna och planera beredningsgruppernas arbete som ordförande eller
tillsammans med ordförande.
Samordna beredning, uppföljning och revidering av riktlinjer och
produktanvisningar i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel.
Vara ordförande och sekreterare och ansvara för dagordningen i
Hjälpmedelsforum.
Sammanställa uppföljningsrapporter och rapportera resultat till
samverkansorganisationen.
Samarbeta med vårdgivare, hjälpmedelscentral, brukarorganisationerna,
sektorsråd och Ledningsgrupp för läkemedelsnära produkter.
Samarbeta med Hjälpmedelscentralen i löpande frågor.
Företräda vårdgivarna vid samarbete med Hjälpmedelscentralen.
Informera om övergripande frågor via webbplatsen Hjälpmedel i Västra Götaland
och nyhetsbrev. Vid behov upprätta kommunikationsplan.
Vara redaktör och informationsansvarig för webbplats.

Arbetsorganisation
Samordningsfunktionen organiseras inom Västra Götalandsregionens Koncernstab hälso- och
sjukvård.

7

KU 7

BESLUTSFÖRSLAG

Förslag på ändringar i Skolverkets föreskrifter
Ett förslag till ändringar i Skolverkets föreskrifter, SKOLFS 2011:142) om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet har utarbetats inom Skolverket. Borås Stad är en av de remissinstanserna beretts tillfälle att yttra sig över förslaget.
Grundskoleförvaltningen samt Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen lämnat yttrande till
Kommunstyrelsen enligt bilagda skrivelser. Nämnderna har, på grund av den korta remisstiden, inte
kunnat behandla förvaltningarnas yttrande, men respektive nämnds presidie har tagit del av förvaltningarnas yttrande.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Tillstyrka remissen Förslag till ändring i Skolverkets föreskrifter SKOLFS 2011:142) om uppgiftsinsamling
från huvudmännen inom skolväsendet.
Översända yttrandet till Skolverket.

170510
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0379 600
Programområde: 3
Handläggare: Eva Andreasson, tfn 033-35 32 20
Datum/avdelningschef: 2017-05-10/Ingegerd Eriksson

Sida
1(1)

Remissvar
Datum 2017-05-15

Dnr 2017/KS0379

Stadsledningskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson
Skolverket

Remissvar: Förslag till ändringar i Skolverkets
föreskrifter
Kommunstyrelsen Borås Stad, tillstyrker remissen Förslag till ändringar i Skolverkets
föreskrifter, SKOLFS 2011:142) om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom
skolväsendet.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd

Ingegerd Eriksson
Enhetschef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

REMIISVAR

Sida
1(1)

Datum 2017-05-09 2017/UN0120
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Sirpa Heikkilä, 033-35 77 75

Kommunstyrelsen/
Stadsledningskansliet

Remiss angående förslag till föreskrifter om
ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS
2011:142) om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m.
Kommunstyrelsens diarienummer: 2017/KS0379

Tjänstemannayttrande från Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har tagit del av förslaget till ändringar i
Skolverkets författningssamling om uppgiftsinsamling från huvudmännen. Uppgifterna Skolverket samlar in från huvudmän utgör underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.
De föreslagna ändringarna av föreskrifter avser dels revidering av föreskrifter, dels
redaktionella ändringar och korrigeringar av föreskrifter.
Revideringen avser fristående grundskolor med konfessionell inriktning. I denna del,
och även i övriga delar som berör grundskolan, avstår Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen från yttrande.
De redaktionella ändringarna och korrigeringarna som föreslås för gymnasieskola och
vuxenutbildning kommer enbart att medföra att hur det faktiskt går till idag nu skrivs
in i föreskrifterna. För gymnasieskolan handlar det om skrivningar om det fjärde tekniska året och om studiebevis. För Vuxen utbildningens del handlar det om att uppgiftsinlämning om gymnasieexamen framledes kan fullgöras genom godkänd rapportering till Universitets- och högskolerådet.
Dessa förslag tillstyrks av Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Anders Waldau
Utbildningschef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

TJÄNSTEMANNAYTTRANDE
Datum 2017-05-15

Sida
1(1)

Dnr 2017/KS0379

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson

Remiss över förslag på ändringar i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:142)
Grundskoleförvaltningen har lämnat tjänstemannayttrande enligt nedan. Grundskolenämndens presidie har tagit del av yttrandet.

Grundskoleförvaltningens svar på remiss: Förslag till ändringar i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:142).
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att tillstyrka Skolverkets remiss: Förslag till ändring
i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:142), om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m. och översända remissvaret till Utbildningsdepartementet.
Grundskoleförvaltningens yttrande

Skolverket föreslår redaktionella ändringar i det statistikuttag kommuner och övriga
huvudmän ska leverera. Dessutom föreslås även skolor med konfessionell inriktning
framgent behöva lämna uppgifter på individnivå för att öka kvaliteten på det statistiska underlaget. Dessa har tidigare lämnat uppgifter på gruppnivå med hänvisning till
att det inte är tillåten att registrera medborgare utifrån religiös övertygelse. Utredningen har dock kommit fram till att de konfessionella skolorna precis som alla andra står
öppna för alla elever oavsett trosuppfattning och därmed kan inga slutsatser kring
enskilda elevers trosuppfattning göras utifrån att de går på en skola med konfessionell
inriktning.
Tjänstemän i Grundskoleförvaltningen har inga invändningar varesig mot de redaktionella förändringarna som föreslår eller att skolor med konfessionell inriktning framgent ska rapportera in uppgifter på individnivå och föreslår därför Kommunstyrelsen
att tillstyrka remissen.
GRUNDSKOLEFÖRVALTNINGEN
Joakim Cannerfors
Chef för Kvalitet och utveckling
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Dnr 2017:258

Konsekvensutredning avseende förslag till ändring av
Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:142) om
uppgiftsinsamling från huvudmännen inom
skolväsendet m.m.
Sammanfattning
Skolverket samlar löpande in uppgifter från huvudmän inom skolväsendet. Vilka uppgifter som
huvudmännen ska lämna till Skolverket regleras i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:142)
om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m. En revidering av föreskrifterna föreslås av följande skäl. Skolverket önskar samla in uppgifter på individnivå från huvudmän för fristående grundskolor med konfessionell inriktning (i fortsättningen konfessionella
huvudmän).
Skolverket önskar även genomföra en del redaktionella ändringar och korrigeringar i föreskrifterna. Ändringarna berör 2 § (att även bilaga 14 anges i bestämmelsen) samt bilaga 4 (elevuppgifter från internationella skolor), bilaga 9 (uppgifter om gymnasieskolan) och bilaga 12 (uppgifter om kommunal vuxenutbildning). Dessa bedöms inte få några konsekvenser för skolhuvudmännen eller Universitets- och högskolerådet eftersom ändringarna enbart kommer att
medföra att föreskrifterna kommer att avspegla och återge hur insamlingen rent faktiskt går till
idag. Ändringarna i dessa delar berörs därför inte vidare i konsekvensutredningen.
Utöver nyss nämnda ändringar föreslår Skolverket att uppgifter om elever inom förskoleklass,
grundskola och fritidshem inom skolenheter med konfessionell inriktning fortsättningsvis
rapporteras på individnivå. Enligt Skolverkets föreskrifter om uppgiftsinsamling från
huvudmännen inom skolväsendet m.m. ska huvudmän för konfessionella skolor idag rapportera
in summerade elevuppgifter (det vill säga elevuppgifter per skolenhet). Ändringen innebär att
huvudmän för skolenheter med konfessionell inriktning rapporterar in motsvarande
elevuppgifter som övriga huvudmän för grundskolan. Ändringen innebär därför att det blir
enhetligt när det gäller vilka uppgifter som huvudmän för grundskolan ska lämna till
Skolverket. Skälen för förslaget är att kvaliteten på statistiken blir bättre med uppgifter på
individnivå och att analysmöjligheterna ökar. En ytterligare anledning är att Skolverket önskar
jämställa olika huvudmän för grundskolan när det gäller vilka uppgifter som ska lämnas till
Skolverket.
Anledningen till att det tidigare inte har föreskrivits att huvudmän för konfessionella skolor ska
rapportera in uppgifter på individnivå är att Skolverket har tolkat att dessa uppgifter är känsliga
i personuppgiftslagens (1998:204), PUL, mening (se 13 § PUL). Skolverket har inte rätt att
samla in känsliga personuppgifter (se förordning (2001:100) om den officiella statistiken).
Skolverket har dock samrått i frågan med Datainspektionen och gör mot bakgrund av detta nu
en annan bedömning. Skolverket anser att enbart uppgiften om att en person går på en skola
som har en konfessionell inriktning inte utgör en känslig personuppgift då den inte avslöjar
personens religiösa övertygelse. Bedömningen gör det möjligt att samla in uppgifter på
individnivå även från huvudmän för konfessionella skolor.
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Skolverket bedömer att förslaget kommer att innebära en minskad administrativ börda för
huvudmän för konfessionella skolor. Ändringen innebär att dessa huvudmän inte längre behöver
räkna samman de uppgifter som de ska rapportera till Skolverket. Istället skickar de in
elevuppgifterna enligt samma standardiserade struktur som övriga huvudmän för grundskolan
tillämpar när de skickar in uppgifter till Skolverket. Förslaget bedöms dock medföra en
engångskostnad för de berörda huvudmännen på grund av den arbetsinsats som kan krävas dels
för att ta fram eller ändra administrativa rutiner, dels för att anpassa sig till det nya sättet att
rapportera in uppgifter.

Bakgrund
Sedan år 1994 ansvarar Skolverket för Sveriges officiella statistik om skola och
vuxenutbildning och sedan 1998 även för officiell statistik om förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg. Skolverkets statistik är en del av Skolverkets nationella uppföljningssystem.
Syftet med uppföljningssystemet är att ge en samlad bild av skolenheternas verksamhet och att
utgöra ett underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.
Idag samlas i de flesta fall individbaserade uppgifter in om barn i förskoleverksamhet, elever i
förskoleklass, grundskola och fritidshem, elever i gymnasieskolan samt om studerande inom
kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. En del uppgifter rapporteras in
som summerade uppgifter i elevinsamlingarna eftersom uppgifterna har betraktats som känsliga
i personuppgiftslagens mening.
De elevuppgifter som Skolverket samlar in summerade i form av gruppstatistik är idag:
- Uppgifter om modersmål. Uppgift om etniskt ursprung är en känslig personuppgift och i
vissa fall kan uppgifter om modersmål avslöja sådant ursprung.
- Uppgifter om elever som går i grundsärskola eller specialskola. Uppgift om hälsa, vilket
kan fås genom härledning i dessa fall, är en känslig personuppgift.
- Uppgifter om elever som går i sameskolan. Uppgift om etniskt ursprung är en känslig
personuppgift.
- Uppgifter om elever i konfessionella skolor. Uppgift om religiös övertygelse är en
känslig personuppgift.

A Allmänt
1. Beskrivning av problemet och vad Skolverket vill uppnå
Föreskrifterna om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet medför idag en
uppgiftsskyldighet för huvudmän för konfessionella skolor att rapportera in summerade
elevuppgifter en gång per år. Dessa uppgifter kan inte kopplas till enskilda individer, vilket
innebär att det inte går att följa upp eleverna på skolenheter med konfessionell inriktning inom
elevstatistiken. Även dubbelregistreringar och felregistreringar är mycket svåra att upptäcka.
Skolverket vill, mot bakgrund av det ovanstående ändra den aggregerade insamlingen från
konfessionella skolhuvudmän. Detta sker i syfte att höja kvaliteten på statistiken och öka
analysmöjligheterna samt för att behandla huvudmän för grundskolor lika. För att utreda
huruvida detta är rättsligt möjligt ur personuppgiftslagens (1998:204) perspektiv har Skolverket
inför nu aktuellt förslag samrått med Datainspektionen (se Skolverkets ärende med dnr
2016:270). Datainspektionens svar (se sida 4) innehåller bland annat följande:
Skolväsendet ska vara icke-konfessionell och säkerställa en sådan objektiv, kritisk och
pluralistisk undervisning. Vidare ska en fristående skola vara öppen för alla elever. För
skolgången ska det inte heller finnas krav på att en elev ska delta i konfessionella inslag. Detta
innebär att en sådan skola är öppen för vem som helst oavsett religiös eller filosofisk
övertygelse. Uppgift om att en elev går i en sådan skola behöver mot bakgrund av detta inte per
automatik avslöja elevens religiösa eller filosofiska övertygelse.
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Av svaret framgår dock vidare att Skolverket måste göra en bedömning utifrån de uppgifter som
registreras om de enskilda och om dessa uppgifter sammantaget avslöjar en religiös eller
filosofisk övertygelse och därmed utgör en känslig personuppgift.
Skolverket konstaterar att andra uppgifter kopplade till enskilda elevers religiösa övertygelse
eller till deras deltagande i konfessionella inslag inte förekommer i de uppgifter som ska
rapporteras in. Skolverket bedömer därför att en övergång till personnummerbaserad insamling
av elevuppgifter i konfessionella grundskolor därför är möjlig och önskvärd.
Den föreslagna ändringen gör att uppgifter på individnivå kommer att samlas in för elever i
skolenheter med konfessionell inriktning med förskoleklass, grundskola och fritidshem.
Uppgiftslämnarna ska i dessa fall rapportera in individuppgifter, med personnummer, utan att
summera dem. På detta sätt rapporterar övriga huvudmän inom grundskolan uppgifter till
Skolverket. Den föreslagna ändringen ökar enhetligheten i hur huvudmännen för grundskolan
rapporterar in uppgifter till Skolverket, minskar uppgiftslämnarbördan för huvudmännen samt
ökar analysmöjligheterna och kvaliteten i statistiken.
2. Beskrivning av alternativa lösningar för det Skolverket vill uppnå och vilka
effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd
Skolverket anser att det inte finns några alternativ till det nu framförda förslaget. Vidare
konstaterar Skolverket att om dagens reglering skulle behållas skulle detta innebära en fortsatt
särbehandling av konfessionella skolhuvudmän jämfört med övriga huvudmän. De
konfessionella huvudmännen skulle vara tvungna att även fortsättningsvis rapportera in
summerade elevuppgifter via en webblankett. Skolverket bedömer att denna insamlingsmetod
medför en större uppgiftslämnarbörda i förhållande till andra huvudmän samt färre möjligheter
till analyser och kvalitetskontroller jämfört med den föreslagna individbaserade
uppgiftsinsamlingen.
3. Uppgifter om vilka som berörs av regleringen
De som berörs av ändringen av föreskrifterna är huvudmän för fristående skolor med
konfessionell inriktning som erbjuder en eller flera av verksamheterna förskoleklass, grundskola
och fritidshem. Det kan här konstateras att i praktiken kan de faktiska uppgiftslämnarna vara
skolenheterna själva eller huvudmannen. I skolenhetsregistret återfinns 66 aktiva skolenheter
med totalt 60 huvudmän (februari 2017). Mer information om dessa skolenheter och huvudmän
presenteras under avsnitt C, punkt 1.
Skolverket påverkas såsom statistikansvarig myndighet för skolväsende och barnomsorg.
Även Statistiska centralbyrån och Universitets- och högskolerådet berörs av ändringarna.
4. Uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar
sig på
1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet
m.m.
5. Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen
medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda regleringsalternativen
Uppgiftslämnarbörda
Den föreslagna ändringen bedöms minska den administrativa bördan för huvudmännen för de
konfessionella skolorna då ändringen innebär att de fortsättningsvis ska skicka in elevuppgifter
enligt en standardiserad struktur som Skolverket bistår med. Idag summeras istället individuppgifterna och en sammanställning skickas till Skolverket. Förslaget bedöms även minska huvudmännens arbete med att samla in uppgifter eftersom vissa uppgifter som idag rapporteras in inte
längre kommer att behöva lämnas till Skolverket. Detta gäller uppgifter om kön, ålder och
hemkommun (för elever bosatta i annan kommun än skolkommunen) vilka Skolverket, med
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hjälp av Statistiska centralbyrån (SCB), istället kommer att härleda från personnummer eller
andra register hos SCB. Förslaget bedöms dock innebära en initial engångskostnad för
huvudmännen då de sannolikt kommer att behöva ändra sina rutiner för inrapportering av
uppgifter.
Tidsåtgång
I insamlingen som genomfördes hösten 2016 fanns en frivillig fråga om hur lång tid det tog att
ta fram uppgifterna och besvara blanketten. 925 av de grundskoleenheter som skickade in
uppgifter på individnivå besvarade tidsfrågan.1 Efter en rensning av extremvärden, över 1 000
minuter och under 5 minuter, återstod 899 tidsuppskattningar. Medelvärdet var 134 minuter och
medianen 80 minuter.
Tidsåtgången bedöms vara avhängig av hur många elever som är föremål för inrapportering och
därför har en selektion gjorts för att få en tidsuppskattning som bedöms överensstämma så väl
som möjligt med elevpopulationen på skolenheter med konfessionell inriktning .
I genomsnitt har en grundskolenhet med konfessionell inriktning ungefär 140 elever, eller drygt
150 elever om förskoleklass inkluderas och därför har en selektion gjorts av skolenheter med
101 – 200 elever. I individinsamlingen hade 216 skolenheter med det elevantalet besvarat
tidsfrågan. Efter en rensning av extremvärden återstod 208. Medelvärdet för dessa enheter var
128 minuter och medianen 90 minuter. Av skolenheterna med konfessionell inriktning svarade
57 på tidsfrågan. Rensat från ett extremvärde så ger intervallet (10 – 840 minuter) ett
medelvärde på 160 minuter medan medianen är 120 minuter. Om beräkningen begränsas till
konfessionella enheter med 101 – 200 elever var det 18 enheter som besvarade tidsfrågan och
medelvärdet minskar till 147 minuter, medan medianen var 120 minuter.
Detta innebär att uppgiftslämnarna för konfessionella huvudmän, som vanligtvis utgörs av
skolenheter, i genomsnitt bedömas kunna rapportera 20 – 30 minuter snabbare per
insamlingsomgång jämfört med dagens insamling.
Kostnadsberäkning
Individinsamlingen bedöms ta i genomsnitt 2 tim 10 min, medan den nuvarande aggregerade
insamlingen upptar cirka 2 tim 40 min i genomsnitt för de berörda skolenheterna (mer
information om tidsåtgången återfinns ovan). Som nämnts brukar uppgiftsinlämningen vanligen
fullgöras av skolenheter varför Skolverket därför beräknar kostnaderna per enhet. När det gäller
konfessionella huvudmän kan det i normalfallet förutsättas att en (1) huvudman ansvarar för en
(1) skolenhet eftersom det finns 66 skolenheter med totalt 60 olika skolhuvudmän.
SCB beräknar timkostnaden för företag till 798 kr2. Det finns 66 aktiva skolenheter med
konfessionell inriktning i februari 2017. Idag beräknas dessa skolenheters insamling kosta
ungefär (798 kr/tim * 2 tim 40 min * 66 enheter) 140 600 kr per år. Om den föreslagna
ändringen genomförs beräknas kostnaden minska efter att rutinerna ändrats och då uppgå till
omkring (798 kr/tim * 2 tim 10 min * 66 enheter) 114 300 kr. Detta innebär en minskad kostnad
på cirka 26 300 kr per år.
Företagen beräknas få en omställningskostnad under 2017 för den arbetsinsats som kan krävas
för att ta fram eller ändra sina administrativa rutiner samt för att anpassa sig till det nya sättet att
rapportera in uppgifter. Som nämnts ovan brukar inrapporteringen göras av skolenheter. Det är
svårt att dra några generella slutsatser eller att göra några närmare beräkningar av hur mycket
tid som initialt kan behöva avsättas med anledning av Skolverkets förslag. Skolverket gör dock
ett antagande om att skolenheterna med konfessionell inriktning i genomsnitt kan behöva lägga
en timme extra på inrapporteringen under 2017 för att anpassa sina elevuppgifter till
Centrala uppgiftslämnare är exkluderade, det vill säga uppgiftslämnare som rapporterar för alla
skolenheter hos en huvudman.
2 Sveriges officiella statistik – årlig rapport för 2015, s. 16 (publikationens numrering s. 14):
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/OV9999_2015A01_BR_X43BR1601.pdf
1
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insamlingen på elevnivå istället för att rapportera in summerade uppgifter. Givet detta kommer
förändringen att totalt kosta dessa enheter (798 kr * 66 skolenheter) 52 700 kronor under 2017.
Denna kostnad kan dock tjänas in efter 2 – 3 år eftersom enheterna beräknas kunna rapportera in
20 – 30 minuter snabbare efter att inrapporteringsrutinerna har justerats.
Barns bästa m.m.
Skolverket bedömer att förslaget är förenligt med barnkonventionens artiklar och bestämmelsen
i 1 kap. 10 § skollagen (2010:800) om att barnets bästa ska vara utgångspunkten i all utbildning,
eftersom förslaget i huvudsak syftar till att skapa förutsättningar för att elever på dessa
skolenheter kan följas upp på samma sätt som övriga grundskoleelever i Sverige. Skolverket
bedömer härvid att myndigheten har ett tillräckligt underlag för att kunna bedöma att förslaget
är förenligt med barnets bästa. Skolverket har därför inte inhämtat barnens egna åsikter vid
framtagandet av ändringsföreskriften. Skolverket bedömer vidare att förslaget inte medför några
särskilda konsekvenser vad gäller funktionshindersfrågor, nationella minoriteter eller jämställdhet.
Insamlingstekniskt
Det är Statistiska centralbyrån (SCB) som samlar in aktuella uppgifter för Skolverkets räkning.
Rent insamlingstekniskt medför inte ändringen några konsekvenser då befintliga system kommer att användas. Dock kan fler frågor antas uppkomma från de huvudmän som för första
gången ska rapportera individbaserade uppgifter. SCB kan därför behöva ställa resurser till
förfogande för att stödja dem i arbetet med inrapporteringen. Det är dock inte möjligt att
närmare förutse omfattningen av och arten av de frågor som kan uppkomma samt den tid som
kan komma att åtgå. Skolverket planerar vidare att lämna information till de berörda uppgiftslämnarna kring ändringarna och vad de behöver tänka på inför insamlingen.
Datakvalitet
Förändringen innebär även effekter på kvalitetskontrollen av de inrapporterade uppgifterna.
Dubbelregistreringar samt felregistreringar kan upptäckas i inrapporteringen vilket inte är
möjligt i samma utsträckning vid nuvarande insamling av summerade uppgifter.
Registeruppgifter om bland annat invandringsår, födelseland och föräldrars utbildningsnivå kan
efter ändringen kopplas på elevuppgifterna i likhet med övriga elever. Personnummer kan även
användas i granskning och analyser för att jämföra uppgifter mellan olika år och mellan
Skolverkets register.
6. Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de
skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
Normalt regleras inte uppgiftsskyldighet på EU-nivå utan detta är, enligt subsidiaritetsprincipen,
en fråga för den nationella lagstiftningen.3
Av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning om framställning och utveckling av
statistik om utbildning och livslångt lärande4 följer att kvaliteten på uppgifterna ska förbättras
när det bland annat gäller tillförlitlighet, jämförbarhet och samstämmighet. Den föreslagna
ändringen bedöms vara i linje med detta.
Ändringen överensstämmer även med princip 9 i riktlinjerna för europeisk statistik5 som
behandlar uppgiftslämnarbördan. I indikator 9.4 står att ”om möjligt används administrativa
källor för att undvika att samma information efterfrågas flera gånger” och i indikator 9.6 att ”de
statistikansvariga myndigheterna främjar åtgärder som möjliggör sammanlänkning av datakällor
för att minska uppgiftslämnarbördan”. Den föreslagna ändringen möjliggör att en del uppgifter
kan hämtas från andra register via elevernas personnummer istället för att behöva rapporteras
manuellt av uppgiftslämnarna.
SOU 2012:83. Vad är officiell statistik? En översyn av statistiksystemet och SCB
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 452/2008
av den 23 april 2008 om framställning och utveckling av statistik om utbildning och livslångt lärande
5 European Statistics Code of Practice - revised edition 2011. ISBN 978-92-79-21679-4.
3
4
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7. Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för
ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser
Skolverket bedömer att det inte föreligger ett behov av särskilda övergångsbestämmelser dels då
ändringarna avseende konfessionella huvudmän bör träda ikraft snarast, dels då övriga ändringar
inte bedöms medföra några konsekvenser utan enbart avser att avspegla rådande förhållanden.
När det gäller de konfessionella huvudmännen behöver tidpunkten för ikraftträdande vara före
den 15 oktober 2017 vid vilken tidpunkt nästa elevinsamling kommer att genomföras.
En viktig del i förberedelsearbetet består av att lämna information till de berörda uppgiftslämnarna kring ändringen och vad de behöver tänka på inför insamlingen. Informationsinsatser
kommer därför att genomföras gentemot berörda uppgiftslämnare inför elevuppgiftsinsamlingen
i oktober 2017.

B Kommuner och landsting
Regleringen bedöms inte få effekter för kommuner eller landsting.

C Företag
Regleringen bedöms få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen innehåller därför en beskrivning av
punkterna i avsnitt C.
1. Beskrivning av antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är
verksamma i samt storleken på företagen
I skolenhetsregistret finns i februari 2017 totalt 66 aktiva skolenheter med konfessionell
inriktning med 60 huvudmän. I genomsnitt hade en grundskoleenhet 211 elever hösten 2016. I
skolenheterna med konfessionell inriktning var genomsnittet lägre och uppgick till 142 elever
per skolenhet. Totalt fanns ungefär 10 700 elever på dessa skolenheter.6
I skolenheterna med konfessionell inriktning fanns 19 skolenheter med över 200 elever i
förskoleklass och grundskola. I 25 skolenheter fanns 101 – 200 elever medan det i 22
skolenheter fanns färre elever än så.
Av de 60 huvudmännen var det 8 som hade över 300 elever i förskoleklass och grundskola. 11
huvudmän hade 201 – 300 elever, 22 huvudmän hade 101 – 200 elever och 19 huvudmän hade
1 – 100 elever. Av huvudmännen är 20 ideella föreningar, 8 aktiebolag, 2 ekonomiska
föreningar, 1 ett registrerat trossamfund och 29 ingår i gruppen övriga stiftelser och fonder.
2. Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen
och vad regleringen innebär för företagens administrativa kostnader.
Information om tidsåtgången och en beräkning av kostnaderna återfinns i avsnitt A, punkt 5.
3. Beskrivning av vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför för
företagen och vilka förändringar i verksamheten som företagen kan behöva vidta
till följd av den föreslagna regleringen
De aktuella förändringarna och de beräknade kostnaderna för företagen finns beskrivna i avsnitt
A, punkt 5.

6 Förskoleklass är inkluderat i uppgiften. Förskoleklass finns på 60 av skolenheterna och omfattar nästan
1 400 elever.
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4. Beskrivning av i vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka
konkurrensförhållandena för företagen
Föreskriften bedöms inte påverka konkurrensförhållandena mellan olika företag då ändringen
endast bedöms kräva en mindre extra arbetsinsats.
5. Beskrivning av hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka
företagen
Föreskriften bedöms inte påverka företagen på annat sätt än som tidigare har beskrivits.
6. Beskrivning av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas
utformning
För huvudmän med små skolenheter är det färre elever som behöver rapporteras in, vilket gör att
det blir lättare och snabbare att rapportera eller korrigera uppgifter. Dessutom är det närmare till
källan för de efterfrågade uppgifterna, som vanligen är dokumenterade på skolenheten eller
beslutade av skolenhetens rektor, än när uppgifterna rapporteras in via en central
uppgiftslämnare. Mot bakgrund av detta och med hänsyn till ändamålet med regleringen
föreligger det inte skäl för att i detta fall ta särskild hänsyn till små företag.

D Samråd
Den föreslagna ändringen avseende konfessionella huvudmän har tagits upp med NNR via
Skolverkets årliga samråd.
När det gäller de övriga delarna av förslaget har inget samråd genomförts. Detta dels då
ändringarna i vissa delar är obetydliga, dels då det får anses vara uppenbart obehövligt i och
med att ändringarna enbart fastställer vad som sker i dagsläget.

E Kontaktperson
Linnéa Rask, undervisningsråd, Skolverket
08-5273 33 58, linnea.rask@skolverket.se
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SKOLFS
1 (4)

Föreskrifter
om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:142) om
uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m.;
beslutade den XX XX 20XX.
Med stöd av 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för
huvudmännen inom skolväsendet m.m. föreskriver Skolverket att 2 § i
Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:142) om uppgiftsinsamling från
huvudmännen inom skolväsendet m.m. och bilagorna 4, 9 och 12 till
föreskrifterna ska ha följande lydelse.
2 §1 Huvudmän för utbildning och annan verksamhet ska lämna uppgifter per
skol-/verksamhetsform och med vissa undantag per skolenhet eller motsvarande
enligt vad som föreskrivs i nedan angivna bilagor (1–14).
Genomgående gäller att sameskolan, specialskolan och grundsärskolan
rapporterar in elevuppgifter på gruppnivå. För dessa elever kan kompletterande
uppgifter efterfrågas som annars hämtas från andra register.
____________________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 september 2017.
På Skolverkets vägnar
GENERALDIREKTÖREN
XX

SKOLVERKET

SKOLFS
2 (4)

Bilaga 42

Uppgifter om grundskolan
Tid som
Senaste dag
Uppgifter
uppgifterna
för inlämning
ska avse
av uppgifter
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ELEVER
15 okt.
1 nov.
För alla elever:
Personnummer eller motsvarande, skolenhet, årskurs, klass,
språkval och i förekommande fall moderna språk inom elevens val.
Den vecka då 1 nov.
15 okt. infaller

Personnummer eller motsvarande, skolenhet, beslut om
åtgärdsprogram, får särskilt stöd enskilt eller i särskild
undervisningsgrupp, anpassad studiegång, studiehandledning på
modersmål.

15 okt.

Antal elever som är berättigade till modersmålsundervisning med
uppdelning på språk, kön och årskurs.

1 nov.

Antal elever som deltar i modersmålsundervisning med uppdelning
på språk, kön och årskurs samt efter om undervisningen anordnas
innanför eller utanför den garanterade undervisningstiden.
Antal elever som deltar i undervisning i svenska som andraspråk
med uppdelning på kön och årskurs.
Antal barn som fullgör skolplikten på annat sätt än som anges i
skollagen.
PERSONAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Bilaga 93

Uppgifter om gymnasieskolan
Tid som
Senaste dag
Uppgifter
uppgifterna
för inlämning
ska avse
av uppgifter
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BETYG
Föregående
18 juni
Uppgifter som ingår i:
läsår
Gymnasieintyg för de elever som avslutat gymnasieskolans
introduktionsprogram.
Utdrag ur betygskatalog för de elever som avbrutit sin utbildning
på ett introduktionsprogram.
Examensbevis för de elever som avslutat gymnasieskolans
nationella program eller vidareutbildning i form av ett fjärde
tekniskt år.
Studiebevis för de elever som avslutat gymnasieskolans nationella
program.
Utdrag ur betygskatalogen för samtliga elever i gymnasieskolan
som inte erhållit examensbevis, studiebevis eller gymnasieintyg.
För elever som avslutat sista årskursen på International
Baccalaureate en sammanställning över elever med personnummer
eller motsvarande.
Uppgiftslämningen kan fullgöras genom godkänd rapportering till
Universitets- och högskolerådet, enligt deras senaste datum.
NATIONELLA PROV
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

%

SKOLVERKET

SKOLFS
4 (4)

Bilaga 124

Uppgifter om kommunal vuxenutbildning
Kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå
Tid som
Senaste dag
Uppgifter
uppgifterna
för inlämning
ska avse
av uppgifter
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GYMNASIEEXAMEN
Föregående
15 feb.
Uppgifter som ingår i:
1 juli–31 dec.
resp.
resp.
Gymnasieexamen i form av yrkesexamen inom kommunal
1 jan.–30 juni 15 feb.
vuxenutbildning på gymnasial nivå.
Gymnasieexamen i form av högskoleförberedande examen inom
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.
Uppgiftslämningen kan fullgöras genom godkänd rapportering till
Universitets- och högskolerådet, enligt deras senaste datum.
KURSDELTAGARE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BESLUTSFÖRSLAG

Prissättning för friköp av arrendetomter vid Hälasjön
Kommunstyrelsen beslutade 2011-12-12 att avstycka och försälja arrendetomterna vid Hälasjön. Detta
kunde ske först efter en ändring av områdesbestämmelserna. Ändringen vann laga kraft den 2013-1113. Området bestod från början av 37 st. tomter varav ett flertal sålts och 9 st. kvarstår i kommunens
ägo.
Försäljningspriserna som gällde mellan år 2014-2016 bygger på en klassificering av arrendetomterna
bl.a. utifrån närhet till Hälasjön. Nu när tomterna har avstyckats har de åsatts taxeringsvärden, vilka
bl.a. beräknas fram utifrån fastigheternas lägen. Förslaget till prissättning för friköp av arrendetomterna
för år 2017-2018 bygger på 2016-års marktaxeringsvärde och är 80 % av marktaxeringsvärdet för fritidshus. SCB:s fastighetsprisindex för Västsverige visar att för tiden 2014-2016 har en prisökning av
fritidshus på ca 15 % skett. Denna värderingsprincip är densamma som används för prissättning vid
friköp av småhus och fritidshus med tomträtt och inom vissa arrendeområden.
För 2017-års försäljningspris torde det vara skäligt att för fritidshustomter använda 80 % av 2016-års
marktaxeringsvärde samt att priserna räknas upp med 15 % från 2014, vilket är året då taxeringsvärdet
för 2016 sattes för fastigheterna. Uträkning av de nya priserna finns i bifogad bilaga. Försäljningspriserna är avsedda att gälla under 2017 t.o.m. 2018-12-31 och ska därefter räknas upp och justeras enligt
samma princip som ovan inför år 2019. Försäljningspriserna är föreslagna till:
Viared 16:53
Viared 16:56
Viared 16:57
Viared 16:58
Viared 16:59
Viared 16:68
Viared 16:67
Viared 16:70
Viared 16:86

357 000 kr
365 200 kr
363 400 kr
343 200 kr
355 100 kr
614 600 kr
231 800 kr
336 700 kr
270 500 kr

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Fastställa försäljningspriserna för friköp av arrendetomter vid Hälasjön till ovan angivna principer och priser.
2017-05-01
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag
2017-05-04

Morgan Hjalmarsson

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0392 272
Handläggare: Maria Carlund, tfn 8669
Datum/avdelningschef: 2017-04-28 / Elisabeth Eickhoff

Programområde: 2

Bilaga 2017/KS0392 272
Försäljningspriser för friköp av arrendetomter vid Hälasjön.
Fastighet

m.tax.v
2016

Försäljn.pris
2015-års m.tax.v x 0,8 x 1,15

Viared 16:53
Viared 16:56
Viared 16:57
Viared 16:58
Viared 16:59
Viared 16:68
Viared 16:67
Viared 16:70
Viared 16:86

388 000
397 000
395 000
373 000
386 000
668 000
252 000
366 000
294 000

357 000 kr
365 200 kr
363 400 kr
343 200 kr
355 100 kr
614 600 kr
231 800 kr
336 700 kr
270 500 kr

Arrendeområdet vid Hälasjön
2017-04-27

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000
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100
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Markanvisning av fastigheten Horngäddan 8 på Brodal
Specialfastigheter Sverige AB har anhållit om markanvisning för byggnation av rättscentrum för samlad
polisiär verksamhet; Polismyndigheten, Kriminalvården, Domstolsväsendet och Åklagarrmyndigheten,
inom fastigheten Horngäddan 8 på Brodal. Markanvisningsavtal har träffats med Specialfastigheter Sverige AB som innebär att bolaget fram till 2018-12-31 har ensamrätt om att förhandla med kommunen
om förvärv av Horngäddan 8 och övriga villkor avseende exploateringen. Kommunen och bolaget ska
även tillsammans verka för att grannfastigheten Horngäddan 9 förvärvas och införlivas i området.
Kommunen och bolaget ska också gemensamt verka för att en ny detaljplan för området tas fram, antas
och vinner laga kraft. Bolaget är medveten om att i Trafikverkets lokaliseringsutredning ”BollebygdBorås, en del av Götalandsbanan” ligger området inom utredningskorridorer för Götalandsbanan. Områdets markanvändning kan därför komma att påverkas. Tidpunkt för besked om trafikkorridorer kan
idag inte anges.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunen godkänner markanvisningsavtal med Specialfastigheter Sverige AB som fram till 2018-12-31 ger bolaget
ensamrätt att förhandla med kommunen om förvärv av Horngäddan 8 och övriga villkor avseende exploateringen.

2017-05-01
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-05-04
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0153 269
Handläggare: Peter Zettergren, tfn 35 72 94
Datum/avdelningschef: 2017-04-25 / Elisabeth Eickhoff

Programområde: 2

Översiktskarta - Horngäddan 8,
Brodal

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:50000

0

500

1000 1500m

M3

BESLUTSFÖRSLAG

Markanvisningsansökan för del av Torpa-Sjöbo 2:1
Hemhagen Fastigheter AB har ansökt om en markanvisning av cirka 45 000 m2 av fastigheten TorpaSjöbo 2:1. Dialogen om eventuell markanvisning har förts sedan 2016 vilket efter bolagsombildningar
nu resulterat i Hemhagen Fastigheter AB:s ansökan. Området är idag planlagt som allmän platsmark
park, men kommer eventuellt i en ny detaljplan möjliggöra byggnation av bostäder i flerbostadshus men
detaljplanearbetet får även visa på möjligheten med visst inslag av rad-/par- eller kedjehus. Möjligheten
till vård- och omsorgsboende såväl som förskola ska även det beaktas i planarbetet. Bostäderna ska
upplåtas huvudsakligen med hyresrätt men inslag av bostadsrätter kan förekomma. För rad-/par- eller
kedjehusen kan även äganderätt bli aktuellt. Området som ligger vid Långestenslyckan på Norra Sjöbo
är beläget mellan Sjöstensgatan och Björkhemsgatan i nord- sydlig riktning och mellan Fristadsvägen
och järnvägen i öst- västlig riktning. Uppskattningsvis kommer mellan 200 och 500 lägenheter att
kunna byggas.
Upprättat markanvisningsavtal innebär att bolaget, fram till 2019-05-31, har ensamrätt att förhandla
med kommunen om förvärv av marken samt övriga villkor avseende exploatering.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen godkänner upprättat markanvisningsavtal.
Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas att pröva möjligheten att planlägga del av Torpa-Sjöbo 2:1 för bostadsbebyggelse.
2017-05-01
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag
2017-05-04
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0104 269
Handläggare: Anders Graad, tfn 7296
Datum/avdelningschef: 2017-04-25 / Elisabeth Eickhoff

Programområde: 2

Översiktskarta - Sjöbo

Begärd markanvisning

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000

0
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300m

Arbetsgrupp
Mark & Exploatering

Skrivelse
2017/KS0104

Händelse
Ärende:

Markanvisningsansökan för del av Torpa-Sjöbo 2:1

Rubrik:
Inkomdatum:

2. Skrivelse angående markanvisningsansökan för del av Torpa-Sjöbo 2:1VB: från Hemhagen
Fastigheter AB
Svarsdatum:
2017-03-14

Ext.organisation:

Hemhagen Fastigheter AB

Ext. person:

Adress:
Postnr:

Postadress:

E-post:
Infogade filer:
Diariets
anteckningar:

Nej

Ärendeinformation
Dp-beteckning:

269 Övriga markärenden - Övrigt

Handläggare:

Anders Graad/BKMAN

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

Diariet, 2017-04-19 10:27
Fritt

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

Text:

Dnr: 2017/KS0104
Mvh
Anders Graad
Mark- och exploateringsingenjör
___________________________
Borås Stad - Stadsledningskansliet - Mark och exploatering
Besöksadress: Kungsgatan 55
Postadress: 501 80 Borås
Tfn: 033-35 72 96 - Mobil: 0768-88 72 96 - Webbplats: boras.se
-----Ursprungligt meddelande----Från: peter@hemhagen.se [mailto:peter@hemhagen.se]
Skickat: den 14 mars 2017 10:25
Till: Anders Graad <anders.graad@boras.se>
Kopia: calle@hemhagen.se
Ämne: Ang Sjöbo från Peter Alm
Hej Anders, hoppas allt väl med dig.

Med anledning av tempot i vårt skövde projekt(Trädgårdsstaden)
så har vi
bestämt att "Parofastigheter" skall vara ett projektspecifikt
bolag.
Hemhagen Fastigheter AB (orgnr:559094-9797) är det bolag som
kommer
ansvara för övriga projekt och äger också 67% av Skövde
projektet.
Hemhagen Fastigheter AB kommer också ansvara för våra
markanvisningsavtal med Växjö och Oskarshamn
När vi kan skriva under den markanvisning som du föreslagit
kommer vi
att slutligt redovisa bolagsstrukturen.
Ser fram emot att träffas inom kort.
Vänligen
Peter Alm
Hemhagen Fastigheter AB

Arbetsgrupp
Mark & Exploatering

Skrivelse
2017/KS0104

Händelse
Ärende:

Markanvisningsansökan för del av Torpa-Sjöbo 2:1

Rubrik:
Inkomdatum:

1. Markanvisningsansökan för del av Torpa-Sjöbo 2:1 från Paro Fastigheter AB
Svarsdatum:
2017-01-04

Ext.organisation:

Paro Fastigheter AB

Ext. person:

Adress:
Postnr:

Postadress:

E-post:
Infogade filer:
Diariets
anteckningar:

Ja

Ärendeinformation
Dp-beteckning:

269 Övriga markärenden - Övrigt

Handläggare:

Anders Graad/BKMAN

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

Diariet, 2017-01-04 15:11
Fritt

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

Text:

Från: Dag Brennmoen [mailto:dag@sectura.no]
Skickat: den 2 januari 2017 11:32
Till: Anders Graad <anders.graad@boras.se>
Ämne: SJÖBO NORRA
Prioritet: Hög

Hej,
vi på Paro Fastigheter AB vill med detta årets första mail, presentera vårt förslag på en
omfattande och innovativ utbyggnad av området Sjöbo Norra i Borås. Vi ser en unik
möjlighet att tillsammans med kommunen utveckla en, för Borås, helt ny stads och

boendemiljö i den historiskt viktiga stadsdelen Sjöbo. Borås är en stad som expanderar och
aktivt arbetar för att attrahera såväl boende som nyetablering av företag och arbetstillfällen.
Där vill vi på Paro Fastigheter vara en aktiv del och skapa en ny stadsdel, en trästad med 600
bostäder.

Med detta mail ansöker Paro Fastigheter AB om markanvisning på det markerade området i
vårt förslag samt att vi noga vill poängtera att vi aktivt vill delta med vår kapacitet i
framtagandet av de ändringar som krävs i den gällande Detaljplanen, där vi tror att vårt
bolags lokala förankring kommer att underlätta samarbetet. Vår högsta prioritet är att under
2017 etablera verksamhet i Borås.

Om kommunen, utöver detta mail med byggnationsförslag, behöver kompletterande
dokument för vår ansökan ber vi att få återkomma så snart som möjligt med dessa.

Mvh

[IMAGE]

Infogade filer

M4

BESLUTSFÖRSLAG

Försäljning av del av fastigheten Sandared 1:111 i Sandared
De blivande ägarna till fastigheten Sandared 1:624 har begärt att få köpa ett markområde av kommunens fastighet Sandared 1:111. Markområdet angränsar inte till annan kommunägd mark, utan utgör en
liten solitär, som härmed föreslås säljas till intilliggande bostadsfastighet Sandared 1:624. Marken kommer genom fastighetsreglering att överföras till Sandared 1:624. En preliminär överenskommelse om
fastighetsreglering har träffats som innebär att kommunen säljer cirka 450 m² av fastigheten Sandared
1:111 för en köpeskilling om 250 000 kronor. Köparna betalar erforderlig fastighetsbildning. Betalning
och tillträde sker efter beslut i Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunen säljer cirka 450 m² av fastigheten Sandared 1:111 för 250 000 kronor till blivande ägarna av fastigheten
Sandared 1:624

2017-05-10
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0376 253
Handläggare: Peter Zettergren, tfn 35 72 94
Datum/avdelningschef: 2017-05-09 / Elisabeth Eickhoff

Programområde: 2

Överenskommelse om fastighetsreglering
rörande Sandared 1:111 och 1:624

Mellan Borås Stad, genom Kommunstyrelsen, 501 80 BORÅS, nedan kallad kommunen, såsom
ägare till fastigheten Sandared 1:111 och Peter Skoglund,
och Malin Fridmar,
, med hälften (1/2) vardera, båda med adressen
STOCKHOLM, såsom ägare, enligt köp se bilaga 1, till fastigheten Sandared 1:624, nedan kallad
fastighetsägarna träffas följande
1. Marköverföring
Ett markområde om cirka 449 m2 av fastigheten Sandared 1:111 ska genom fastighetsreglering
överföras till fastigheten Sandared 1:624. Området är markerat på bifogad karta.
2. Ersättning
Som ersättning för överförd mark ska ägarna till fastigheten Sandared 1:624, Peter Skoglund
och Malin Fridmar, betala tvåhundrafemtiotusen (250 000) kronor.
Ersättningen ska betalas senast en månad efter det att ersättningsbeslutet vunnit laga kraft.
Om betalning sker därefter betalas ränta enligt räntelagen från förfallodagen tills betalning
sker. Kommunen översänder faktura.
3. Tillträde
Tillträde till det överförda området kan ske den 16 juni 2017. Formellt tillträde sker när
lantmäterimyndighetens förrättningsbeslut vunnit laga kraft.
4. Fastighetsbildning
Detta avtal får ligga till grund för fastighetsbildning såsom överenskommelse enlig 5 kap. 18§
fastighetsbildningslagen. Ansökan om fastighetsbildning ombesörjes av kommunen och
biträdes av fastighetsägarna. Fastighetsbildningskostnaden betalas av fastighetsägarna.
5. Överlåtna områdets skick
Området överlåtes i det skick det befinner sig i vid dagen för fastighetsägarna undertecknande
av detta avtal. Fastighetsägarna godtar områdets skick och avstår med bindande verkan från
alla krav på kommunen på grund av fel och brister på området.
Kommunen frånsäger sig allt ansvar för områdets mark- och grundförhållanden. Det åligger
fastighetsägarna att vidta och bekosta erforderliga undersökningar, tillstånd och eventuella
åtgärder.
6. Giltighet
Avtalet är för sin giltighet beroende av
 att denna överenskommelse om fastighetsreglering godkänns av Kommunstyrelsen i
Borås Stad genom beslut som vinner laga kraft.
Skulle avtalet inte komma att gälla på grund av att ovannämnda villkor ej uppfyllts skall
ersättningsskyldighet inte föreligga för någon part. Kommunen återbetalar ersättningen till
fastighetsägarna utan ränta.

Detta avtal har upprättats i tre exemplar varav kommunen, fastighetsägarna och Lantmäteriet
tagit var sitt.
Borås 2017-

Stockholm 2017-

Borås Stad
Kommunstyrelsen

Fastighetsägarna

__________________________
Ulf Olsson

__________________________
Peter Skoglund

__________________________
Elisabeth Eickhoff

__________________________
Malin Fridmar

Kommunens namnteckning bevittnas:

Fastighetsägarnas namnteckning bevittnas:

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

Kommunstyrelsens ordförande

Markchef

5032665-v1

Översiktskarta, del av Sandared
1:111

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:50000

0

500

1000 1500m

E 1 a) Anmälningsärende (Likviditetsrapport för Borås Stad
2017-04-30)
(Bilagorna finns tillgängliga under rubriken Anmälningsärenden)
(Förslag: a till handlingarna)

E2

BESLUTSFÖRSLAG

Årsredovisning 2016 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Ulf Olsson
Kommunalråd

2017-04-27
Datum
x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-05-04
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0237 107
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2017-04-27/Magnus Widén

Programområde: 1

Sida
1(1)
2017-05-15

Dnr 2017/KS0237

Avd: Stadsledningskansliet
Handläggare: Martin Jakobsson
Kommunfullmäktige

Årsredovisning 2016 för Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund
Räddningstjänstförbundet redovisar ett resultat för 2016 på + 7,0 mnkr, jämfört med
+ 1,8 mnkr för 2015. Förbundets egna kapital var vid årsskiftet 42,5 mnkr, balansomslutningen 131,8 mnkr och soliditeten 32 % (f å 29 %). Borås Stads driftbidrag 2016
till förbundet var 76,1 mnkr (f å 73,1).
Enligt lagen om kommunalförbund ankommer det på respektive förbundsmedlem att
besluta om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen.
Revisorerna bedömer att verksamheten i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, men
konstaterar att det är angeläget att förbundets utveckling med att förbättra måluppföljningen fortsätter. Den interna kontrollen bedöms som inte helt tillräcklig. Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för år 2016 för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
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§ 10
Årsredovisning och verksamhetsuppföljning (Dnr. 2017-000195)
Årsredovisning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har utarbetats enligt bifogad
handling. Detaljer för internredovisningen framgår av bilaga 1 och 2.
Årets resultat visar ett överskott på 6,9 Mkr, med en omsättning under året på ca 174,2 Mkr.
Följande poster påverkar resultatet jämfört med Budget 2016;
•
•
•
•
•
•

Lägre Pensionskostnad
+3,3 Mkr
Utbetalning från Fora avseende år 2004
+0,9 Mkr
Upplösning av avsättning
+2,2 Mkr
Avskrivningar
+0,6 Mkr
Intäkter och diverse
+1,0 Mkr
Verksamheten under 2016 har genomförts enligt beslutat handlingsprogram och
verksamhetsplan. Verksamhetsuppföljningen redovisas enligt bifogad handling.

Uppföljning av årets verksamhet visar att under 2016 har merparten av de uppsatta målen
delvis eller helt blivit nådda. Alla lagstadgade mål är uppfyllda men ett mindre antal särskilda
aktiviteter har inte påbörjas främst beroende på resursbrist och till viss del kompetensbrist
inom organisationen. Samtliga områden har upprättat tidsatta aktivitetsplaner som undergår
uppföljning och återkoppling.
Direktionen beslutar enhälligt
att

fastställa årsredovisning och verksamhetsuppföljning för år 2016

att

tillsammans med revisionsberättelse överlämna årsredovisning och
verksamhetsuppföljning till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för
bedömning av ansvarsfrihet för direktionen

Vid protokollet
Susanne Kling
Justeras
Tomas Johansson
ordförande

Christer Johansson

Justeringen tillkännagiven på medlemskommunernas anslagstavlor 2017-03-21
Rätt utdraget betygar:

Årsredovisning

2016

Produktion och foto: Sandra Eidergren och Caroline Olausson, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund © 2017

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Årsredovisning 2016

2

Innehåll

4

Förbundsledningen
har ordet

14

Utveckla

6

Uppdrag och mål

16

Medarbetare

8

Informera och stödja

20

Ekonomisk
redovisning

Hantera

28

Förbundsdirektionen
Revisionsberättelse

10

Årsredovisning 2016 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

3

Förbundsledningen har ordet

På väg mot framtidens
räddningstjänst
Flera av våra medlemskommuner
växer och invånarantalet i vårt
område uppgår nu till drygt
210 000. Tillväxten, med
mycket nybyggnation och
ökade transporter som följd,
gör att vi hela tiden utvecklar
vår verksamhet. Inköp och
driftsättning av mindre offensiva
enheter är ett exempel på
2016 års arbete mot effektiva
räddningsinsatser.

anlagda bränder och social oro. Vi
ser även att flera av årets större
händelser involverar avsiktlig
skadegörelse. Häglaredsmastens
haveri och pulverbrev till
samhällsviktiga funktioner är
två sådana exempel. Det är
en allvarlig utveckling och vi
arbetar nära kommun och polis i
frågorna.

Det totala antalet
räddningsinsatser har minskat
under 2016. Dock har antalet
De senaste åren har det blivit
bostadsbränder, framför allt
tydligt att det byggnadstekniska
i flerbostadshus, ökat. För att
brandskyddet ökar i komplexitet.
motverka utvecklingen måste
Nya tekniker och material skapar
vi fortsätta att stärka vårt
nya utmaningar för oss. Även
förebyggande arbete. Riktade
fordonsindustrins utveckling,
insatser kring brandskydd i
bland annat inom miljö, innebär
nya arbetssätt. Gas- och elbilar för hemmet är en av våra kommande
med sig nya säkerhetsaspekter för utmaningar.
operativ personal. En fråga som
Årets minskning av antal larm
aktualiserades i samband med
härrör främst från det nya
flertalet bilbränder i Borås tätort
avtalet kring IVPA, I väntan på
hösten 2016.
ambulans, som trädde i kraft den
Likt många andra områden har
1 juli 2016. Avtalets utformning
också vi tidvis problem med
grundas i en gemensam mall för
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Västra Götalandsregionen och
reglerar att de 14 av SÄRF:s 24
kårer och räddningsvärn som
åker på IVPA-larm gör så efter
samma kriterier. Invånarna i flera
av förbundets glesbygdsområden
upplever att förändringen innebär
en minskad trygghet, en oro som
inte gått oss förbi. Vi stödjer
våra kommuner, företag och
individer med utbildningar i hjärtlungräddning och brandkunskap.
Att ge människor kunskaper
att rädda liv och egendom ökar
möjligheten till snabbare hjälp
i väntan på en ambulans eller
brandbil.
Förbundet har under den andra
halvan av året genomsyrats av
ett arbetsmiljöfokus, inte minst
på grund av tragiska utgångar
under pågående räddningsinsatser
i landet. Samtliga chefer,
arbetsledare och skyddsombud
har genomgått en grundläggande
arbetsmiljöutbildning. Vi arbetar
efter devisen Friska brandmän,
som naturligtvis inkluderar

all vår personal. Vi kommer
också att fortsätta arbetet med
att utveckla och förbättra våra
verksamhetslokaliteter.
Medarbetarinflytandet har
utökats med införande av
ledningsråd, som enligt forskning
ökar personalens delaktighet. I
partsammansatta arbetsgrupper
har en organisationsöversyn
genomförts i syfte att förenkla
och kostnadseffektivisera
organisationen samt skapa
tydliga ansvarsområden. Utifrån
översynen arbetar SÄRF vidare
med en organisationsjustering,
vilken planeras att sjösättas under
2017.
Med fokus på våra
medlemskommuners olika behov
har vi under året satsat på att ha
en hög lokal närvaro. Nästintill
alla kårer och räddningsvärn har
deltagit vid arrangemang i deras
närområde. Vi är synliga och en
naturlig del av samhällsbilden
och avser att utveckla dialogen

med våra medlemskommuner
ytterligare.
Vi bedriver fortlöpande arbete
för att utveckla vår interna och
externa kommunikation. En mer
strategiskt och långsiktig planering
har gett arbetet ökad dignitet.
Höstens rekryteringskampanj, för
att nå heltids- och RiB-personal,
genomfördes med gott gensvar
och resultat.

att framöver bli en mer jämställd
räddningstjänst med ökad
mångfald.

Sammantaget har
räddningstjänstförbundet under
2016 uppfyllt de lagstadgade
kraven och genomfört
verksamheten med en ekonomi
i balans. Uppföljning av målen
2016 visar att en stor andel endast
är påbörjade eftersom de är en
del av Handlingsprogrammets
fyraåriga mål vilket innebär
Vikten av kommunikation
att de inte är slutliga. 2016
visar sig också i det faktum
var vårt första år med denna
att företrädare från hela
form av verksamhetsplan.
världen under året sökt sig
Man kan konstatera att en viss
till vår utbildnings- och
begreppsförvirring har skett
övningsanläggning Guttasjön.
vilket har medfört att den årliga
Vår kompetens och erfarenhet
efterfrågas. Anläggningen behöver verksamhetsplanen för 2017
blev omarbetad.Vi har fått en ny
förbättras och förnyas för att
ledningsstruktur då direktionen
fortsatt vara attraktiv.
tillsatt en förbundsdirektör för att
leda verksamheten. Tillsammans
Vi är en räddningstjänst
påbörjar vi resan mot framtidens
för alla. Att delta i Borås
räddningstjänst. Vi är på väg.
första pridefestival och hissa
regnbågsflaggan är en självklarhet
Ulf Sjösten Jill Jingbrant
för oss. Likaså vår ambition om
Ordförande
Förbundsdirektör
Årsredovisning 2016 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
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Uppdrag och mål

Ett tryggt och olycksfritt
samhälle för alla
Dygnet runt, 365 dagar om året,
finns vi för invånarnas säkerhet
och upprätthåller beredskap för
att hantera olika typer av olyckor.
Vi är omkring 500 anställda och
tillsammans arbetar vi för att
nå visionen om ett tryggt och
olycksfritt samhälle för alla.
Vi organiserar och driver
räddningstjänst i sex kommuner:
Borås, Bollebygd, Mark,
Svenljunga, Tranemo och
Ulricehamn.

Uppdrag
Vi har i uppdrag att förhindra
och minska konsekvenserna
av olyckor hos alla som bor,
verkar och vistas i vårt område.
Vi arbetar före, under och efter
olyckor och kriser genom att:

Informera
Vi informerar, utbildar och
kommunicerar för att förebygga
oönskade händelser och skapa ett
tryggare samhälle.

6

Stödja
Vi stödjer våra medborgare och
kommuner i skyddet mot olyckor
och kriser.

Hantera
Vi genomför insatser vid risker,
olyckor och kriser för att rädda
och skydda människor, egendom
och miljö.

Utveckla
Vi deltar i utvecklingen av
samhällets trygghets- och
säkerhetsarbete samt utvecklar vår
egen förmåga.
Vår organisation är anpassad
för att driva och stödja
räddningstjänstuppdragets fyra
skeden.

Förebygga

Räddningstjänstens förebyggande
arbete fokuserar på information,
rådgivning, utbildning och
tillsyn. Uppdraget tillgodoser

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Årsredovisning 2016

lagstiftningens krav på skydd,
säkerhet och trygghet i
samhället på lokal nivå. Arbetet
bygger på nära samverkan
med medborgare, näringsliv
samt medlemskommunerna
och bedrivs med ett medvetet
samhällsperspektiv.
Exempel på uppgifter är risk- och
sårbarhetsanalyser, medverkan i
samhällsplaneringen, utbildning
till olika målgrupper samt råd och
information till enskilda.

Räddningsinsatser
Uppgiften innebär att upprätthålla
beredskap för att dygnet runt
kunna utföra räddningsinsatser
vid bränder och andra olyckor.
Arbetet innebär att utveckla
och vidmakthålla kompetens,
metoder och tekniska resurser
för att vara väl förberedda för
räddningsinsatser samt att kunna
stötta kommunerna vid kris.
Övning och utbildning är därför

en del av varje arbetspass för vår
operativa personal.

SÄRF:s område

Trädet

Uppföljning

Uppföljning innebär att lära
av inträffade olyckor och
räddningsinsatser för att
undvika upprepningar och
ta tillvara erfarenheter både
i det olycksförebyggande
arbetet och i de insatsoperativa
beredskapsförberedelserna.

Töllsjö

Hedared

Hökerum

Fristad
Dalsjöfors

Ulricehamn

Borås
Vegby

Bollebygd
Viskafors

Länghem

Svenljunga

Skene

Horred

Dalstorp

Fritsla

Sätila

Limmared
Tranemo

Torestorp

Mjöbäck

Stöd till kommunerna
Stödet innebär att biträda
medlemskommunerna vid
svåra samhällsstörningar eller
extraordinära händelser. Det
kan ske genom samverkan och
stöd med räddningstjänstens
kompetens och resurser.

Liared

Borgstena

För att optimera verksamheten
och möta riskbilden i samhället
har vi behov av att identifiera,
dokumentera och analysera
enskilda risker, tillbud och
olyckor.

Heltidskår (2st)
RiB-kår (17st)
Räddningsvärn (6st)
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Informera och stödja

Att förebygga oönskade
händelser skapar ett
tryggare samhälle
För att stärka den enskildes
förmåga att förebygga och
hantera olyckor utbildar
vi kontinuerligt våra sex
medlemskommuners anställda
i grundläggande brandskydd.
Utbildningarna genomförs enligt
avtal och inkluderar samtliga
kommunanställda. Målet för 2017
blir att ytterligare öka antalet
utbildade.
Under året har vi särskilt bjudit
in Borås Stads SFI-klasser till
studiebesök vilket lett till att
många elevgrupper besökt
oss. I stor utsträckning är det
Mobile Info Center, som på
enkel svenska, presenterat
räddningstjänsten i Sverige och
vårt förbund tillsammans med
brandskyddsinformation. Vid
behov har de kunnat översätta
till en mängd olika språk.
Mobile Info Center arbetar
för att nå ut med information
om avfallshantering och
brandsäkerhet till boende i Borås.
De är framför allt verksamma i

8

invandrartäta områden och är en
värdefull resurs för oss.
Vårt samarbete med Borås
Högskola fortsätter. Vi
har föreläst för blivande
byggnadsingenjörer och
affärsingenjörer med
syfte att förklara vår roll i
byggnadsprocessen och förbereda
dem på hur samarbetet med
räddningstjänsten kan komma
att se ut när de kommer ut i
arbetslivet.
I våra medlemskommuner
har 2015 års risk- och
sårbarhetsanalys följts upp. En
följdverkan är att nödvändig
teknisk utrustning för ledning
och samverkan, som disponeras
under en extraordinär händelse,
inventerats. Arbetet är gjort i
samarbete med Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap,
MSB, som också är delfinansiär.
Det är mycket aktivitet
på vår utbildnings- och

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Årsredovisning 2016

övningsanläggning Guttasjön. Vi
har tagit emot besök från både
nationella och internationella
räddningstjänster som bland annat
velat ta del av vår kunskap och
erfarenhet kring användning av
skärsläckare.
På uppdrag av MSB
genomför Securitas
räddningsinsatsutbildning för
landets räddningstjänstpersonal i
beredskap, RiB, hos oss.
Under dessa utbildningar
fungerar vår personal som
instruktörer. Kosan Gas, Skangas,
Assistancekåren, ICT Education,
X-Fire, MTR och SJ är andra
exempel på ytterligare aktörer som
under året nyttjat fältets flexibla
faciliteter och service under sina
utbildningar och kurser.
Vi deltar i medlemskommunernas
säkerhets- och trygghetsarbete
på bred front genom deltagande
i brottsförebyggande råd,
ungdomsprojekt som Människan
bakom uniformen och FABIS,

förebygga anlagd brand i skola.
Arbetet ger positiva effekter,
bland annat har antalet anlagda
bränder i skolmiljö varit få under
året.
Att förebygga anlagda bränder
genomsyrar mycket av vårt arbete
för barn och unga. Samarbetet
med Navet Science Center, riktat
till elever i årskurs 5-6, är ett
sådant exempel. Eleverna blir
brandtekniker med målet är att
öka medvetenheten kring anlagd
brand och dess konsekvenser.

moment som ingår i en
brandmans vardag, bland annat
för att skapa förståelse kring
problematiken med anlagda
bränder. Under sommarperioden

Antal vi
utbildat 2016
(st)

8096

Brandman för en dag,
som vi bedriver under
sommarmånaderna, har
fortlöpt. Barn i
åldrarna 10-15
år får besöka
Guttasjön
och prova
på
kårer och räddningsvärn
deltog på omkring 70 lokala
evenemang 2016

18

2015: 7271

åker vi också runt i förbundet
för att möta invånare i alla åldrar,
ett arbete vi kallar Brandman på
turné.
Vi strävar efter att ha en aktiv
roll vid arrangemang i vårt
område. Likväl när det kommer
till att bistå med expertis kring
personantal och riskavstånd
inför evenemang som faktiskt
deltagande för att visa vår
verksamhet och nå ut med
förebyggande information.
Under året var vi särskilt
involverade i arbetet inför
och under Borås Pride,
Borås Sommartorsdagar och
Ulricehamns
Antal
Uport Festival.
heldagar
Guttasjön bokats

200
Årsredovisning 2016 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
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Hantera

Med rätt kompetens
och samarbete
räddar vi ännu fler
Under början av året såg vi
flyktingboenden och hem för
ensamkommande flyktingbarn
som prioriterade tillsynsområden.
Omvärldsanalys gjorde tydligt
att det krävdes ett aktivt
förebyggandearbete mot anlagd
brand utifrån. En speciell
checklista för detta upprättades i
samband med denna tematillsyn.

Under året hade vi inga allvarliga
tillbud på dessa boenden.
Tematillsyn genomfördes även
på hotell- och vandrarhem. Vi
noterar att arbetssättet med
tematillsyner där ett stort antal
liknande verksamheter genomförs
under kort period lett till att nivån
på brandskyddet hamnar mer rätt.

De senaste åren har flera av
våra kårer utrustats med mindre
offensiva enheter. Under 2016
köptes och driftsattes två sådana
enheter. Det, tillsammans med
projekt med dagtidsanställd
personal vid RiB-kår med
hög larmfrekvens är exempel
på årets arbete mot effektiva
räddningsinsatser.

Antal insatser per medlemskommun 2014-2016
Borås
Mark
Ulricehamn

2016
2015

Tranemo

2014

Svenljunga
Bollebygd
0

10

300

600

900
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Vi har deltagit i framtagandet av
Sammantaget visar året en
en övergripande riskanalys för
minskning av antalet insatser.
farligt godslederna inom Borås
Det beror främst på det nya
Stad. Likt tidigare kommer varje
avtalet om IVPA, I väntan på
ambulans, som trädde i kraft 1 juli enskilt fall att bedömas, men
2016. Avtalet
baseras på det
”Automatlarm, ej brand”
regionala avtal
utgör drygt
som träffats i hela
Västra Götaland. Det
nya avtalet reglerar att
samtliga stationer som
larmas på IVPA-uppdrag
av antalet
görs så efter samma kriterier.
larm
Nu föranleds ett uppdrag
främst av hjärtstopp, men vi
kan också larmas ut på begäran av
ambulanspersonal.

mycket av de grundläggande
förutsättningarna ges redan i
den övergripande riskanalysen.
Vi vill utveckla arbetet till
liknande lösning i samtliga
medlemskommuner.

Samordnade tillsyner, med
bland andra polis och
Skattemyndighet, har
genomförts hos
verksamheter med
serveringstillstånd
vid flera tillfällen.
Dessa tillsyner
görs oanmälda
på kvällstid då
verksamhet
pågår. Vi ser
Antalet tillsyner enligt LSO (st)
fördelar med
arbetssättet,
bland
Antal
annat då det ger
insatser 2016
respektive organisation
i vårt område (st)
en ökad förståelse för
hur andra kommunala och
2015: 160
statliga myndigheter utövar
sitt myndighetsansvar.
2015: 2954

29%

Antalet bostadsbränder,
främst i flerbostadshus, har
ökat under året. Riktade
informationsinsatser kring
brandskydd i hemmet
är ett prioriterat
arbetsområde 2017.

2705

154
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Hantera

Skadehändelser i SÄRF 2006-2016

Antal larm fördelade på vanligt
förekommande insatser

3000

800
700
600
500
400

2500

300
200
100
0
2000

2006 2007

2008 2009 2010

2011

2012 2013

2014

Automatlarm,
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En av årets händelser
Den 28 november mottas brev
innehållande ett okänt pulver
på flera platser i vårt område.
De berörda verksamheterna är
rådhuset och polishuset i Borås
samt kommunhuset i Svenljunga.
När vi larmas har ett antal
personer kommit i kontakt med
pulvret på de olika adresserna.
En stor insats, där vi samverkar
med polis och ambulans, inleds.
I vår ledningscentral beslutas att
hantera detta som en särskild
händelse och stabsläge intas.
Tidigt beslutas att skicka
kemdykare och insatsledare från
Skene till Svenljunga för att
höja beredskapen om händelsen

skulle eskalera. Vid rådhuset har
samtidigt kemdykare från Borås
etablerat sig. Vår uppgift på plats
blir att förbereda eventuella
livräddande åtgärder, upprätta
zonindelning och bistå med
sanering.
När polisens bombgrupp och
Räddningstjänsten Storgöteborgs
indikeringsenhet anländer till
Borås förbereds indikering av
pulvret och personalsanering
byggs upp. Insatsen i Svenljunga
är avvaktande i väntan på
ytterligare en bombgrupp.

knappt fyra timmar efter det
att insatsen inletts, på att ämnet
troligtvis är ofarligt. Strax därefter
fastställs informationen. Insatsen
flyttas till polishuset och även där
konstateras ämnet vara ofarligt.
Efter analys visar det röra sig om
samma ämne i Svenljunga.
Vid avslutad insats hade
inga personer kommit till
skada och vår organisation
hade fått ett oplanerat
övningstillfälle tillsammans med
samverkansparter.

Insatsen i Borås beskrivs som
lugn och metodisk med säkerhet i
fokus. Vi får en första indikering,

Foto: Joakim Eriksson, Agena Foto
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Utveckla

Att utvecklas är en
förutsättning för än mer
säkra och effektiva insatser
Vårt arbete för en ständig
utveckling, via intern
erfarenhetsåterföring likväl som
samverkan och deltagande i
externa forskningsprojekt, är
viktigt för oss.
Flera tragiska olyckor där
brandmän mist livet i samband
med arbete på väg inträffade
2016. Vi utförde, efter önskemål
från Räddningstjänsten Mitt
Bohuslän, en insatsuppföljning
efter att en av deras tjänstgörande
brandmän förolyckats i en
trafikolycka. I och med det
känsliga ärendet ville de att en
extern part följde upp händelsen.
Vi ser uppdraget som ärofyllt och
hoppas att vår uppföljning kan
vara en del i att inga fler kollegor
omkommer i tjänst.
Olyckorna lyfter, i allra högsta
grad, frågor kring blåljuspersonals
säkerhet. Vi har lagt kraft på att
hela vår organisation ska känna
sig trygg i formerna för säkert
arbete på väg.

14

Att finna och dra nytta av
erfarenheter efter utförda
insatser är av största vikt.
Målet, både vid förenklade och
fördjupade insatsuppföljningar,
är att inkludera personal från
olika arbetsområden för att se
mönster och förbättringspunkter
utifrån olika perspektiv.
Detta har utvecklats under
året och brandmän gör
kontinuerligt så kallat förenklade
insatsuppföljningar. Årets
uppföljningar gav bland annat
lärdomar om brandpåverkade
gasflaskor och explosion vid
fordonsgasstation.
Hur vår verksamhet påverkar
miljön är ett i allra högsta grad
aktuellt ämne för oss. Vi har
under flera år arbetat med
miljöfrågor och har ett särskilt
fokus på hantering av släckvatten
i samband med räddningsinsats.
Utvecklingsarbetet har främst
drivits av personal vid Viskafors
RIB-kår. Under året har
personalen, vid upprepade
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tillfällen, ombetts föreläsa externt
då intresset för arbetet är stort.
Under Skyddsmässan var vi
representerade i MSB:s monter
för att presentera vårt miljöarbete.
Under året har vi fortsatt
arbetet med att anpassa våra
brandstationer utefter konceptet
Friska brandmän. På flera
stationer har larmställ avskilts
från övriga lokaler och utrymmen
för kontaminerad utrustning har
iordningställts. Utveckling av
fordon, materiel och metoder med
arbetsmiljö i fokus pågår ständigt.
Två nya brandstationer har tagits
i bruk under året. RiB-kåren i
Horred och räddningsvärnet i
Töllsjö huserar nu i nybyggda
lokaler.
Ett arbete kring hur vi ska
förhålla oss till brandutsatta
gasflaskor inleddes 2016. Vid ett
större utbildningsgenomförande
under hösten gick samtliga befäl
en heldagsutbildning i ämnet.

Projektet fortlöper 2017 med
informationsspridning för en
säkrare hantering av gasflaskor
hos företag och privatpersoner i
förbundet.
Arbetet med förebyggande
avvikelser har utökats. Via en
funktion på vårt intranät kan all
personal rapportera om brister
i brandskydd runt om i våra
medlemskommuner. Inlämnad
rapport når vår förebyggande
avdelning för åtgärd.

Vid tillsyn strävar vi efter att
förmedla budskapet om att vi är
där för att hjälpa fastighetsägare
och nyttjanderätthavare att
uppfylla lagens krav. I de fall
det krävs större åtgärder är vi
lyhörda och för en diskussion
om tidsplaner och alternativa
lösningar.

i jämförelse med föregående
år då vi hamnade högst av
myndigheterna i Borås Stad.
Bemötande och tillgänglighet är
parametrar där vi utmärker oss.

Vår myndighetsutövning mäts
årligen i ett Nöjd Kund Index,
NKI. Den sista tertialrapporten
för 2016 visar att vårt värde ökar
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Medarbetare

Organisationsutveckling med fokus
på rekrytering och arbetsmiljö
För att bli anställd som brandman
vid våra två heltidskårer i
Borås och Skene gäller som
grundkrav att personen ska ha
genomgått utbildningen Skydd
mot olyckor, SMO. Under senare
år har vi upplevt svårigheter
att bemanna semestervikariat
med SMO-utbildad personal.
Detta har inneburit att vi
sedan ett par år även erbjuder
anställda vid våra egna RiBkårer att söka vikariat som
brandmän vid våra heltidskårer.
Modellen är uppskattad och
kompetenshöjande för vår RiBpersonal.

Huvuddelen av vår operativa
personal består av räddningstjänstpersonal i beredskap.
Rekryteringssvårigheter finns på
ett flertal orter inom vårt förbund
och tendensen är likadan över
stora delar av landet. Som en följd
har befintlig personal vid ett par
av våra kårer hög arbetsbelastning.
Vi har, i perioder, tvingats gå
ned i bemanning för att skapa en
hjälpligt hållbar arbetssituation.
Inför höstens rekryteringskampanj, för att nå både heltidsoch RiB-personal, togs beslut
om att uteslutande annonsera

Antal anställda

Antalet anställda inklusive vikarier och räddningsvärn uppgick 2016-12- 31 till 477 personer,
24 kvinnor och 453 män. Fördelning på personalgrupper enligt nedan:
Personalgrupper

målgruppsanpassat via sociala
medier. I annonseringen användes
vår nyproducerade film med
syfte att väcka intresse för vår
organisation och för SÄRF som
arbetsgivare. Filmen visades
också i samband med att vår
personal besökte studenter vid
SMO-utbildningarna. På orterna
med störst rekryteringsbehov
genomfördes även informationsinsatser med prova på-tema.
Satsningarna gav positivt gensvar
och resultat.
Konceptet ”Månadens station”,
där personal vid våra kårer och
värn berättar om just deras
station, tog fart. Ett
uppskattat inslag, både
internt och externt,
2014
som också främjar vår
39
rekrytering.

2016

2015

Ledning, administration, förebyggande, utbildning, drift

48

43

Heltidsanställd utryckningspersonal, Borås heltidskår

53

53

53

Heltidsanställd utryckningspersonal, Skene heltidskår

23

23

22

Insatsledare stationerade i Borås

12

12

12

Insatsledare, dagtid med beredskap, stationerade i Skene
Räddningstjänstpersonal i beredskap fördelade på 17 kårer
Personal i räddningsvärn fördelade på sex orter
Totalt

16

3

3

4

276

283

292

62

62

61

477

479

483

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Årsredovisning 2016

Vi har särskilt lyft
möjligheten att
praktisera på våra RIBkårer som en del i att
locka fler brandmän i

beredskap. Ett tjugotal personer
har praktiserat hos oss och flera
av dem anställdes under året.
Bemanningsläget är dock fortsatt
problematiskt vid ett antal av våra
RiB-kårer.
Vi har återupptagit arbetet med
att digitalisera inrapporteringen
av löneunderlag för vår RIBpersonal. Syftet är att effektivisera
lönearbetet och kvalitetssäkra
processen. Första etappen i
projektet, val av system samt
inköp, är slutfört.
Under året har förbundets första
kvinna antagits till ett av våra
sex räddningsvärn. Totalt har tre
avgått och lika många antagits
under året. I Borgstena, Hedared,
Hökerum, Liared, Länghem och
Töllsjö står personalgruppen
frivilligt till förfogande som första
insats på sin ort. Vi ser gärna
ökad mångfalt bland sökande till
de tjänster som kontinuerligt blir
lediga inom alla yrkeskategorier.

Under 2016 har ett antal
åtgärder kopplade till arbetsmiljö
realiserats. En justerad
mötesstruktur i samverkanssystemet har införts. Numera
hanteras arbetsmiljöfrågor av
en skyddskommitté med fokus
på både promotiva och reaktiva
åtgärder.

Bemanning RiB
Kår
		

Ett årshjul, med tidsatta åtgärder
för nästkommande år, har arbetats
fram och vår arbetsmiljöpolicy
har uppdaterats i syfte att
förtydliga ansvaret för alla parter
i arbetsmiljöarbetet. Chefer,
arbetsledare och skyddsombud
har gått en utbildning i
grundläggande arbetsmiljö för en
uppdaterad och stärkt kompetens.
Sammanställningen omfattar alla anställda exklusive praktikanter.

Önskvärd
bemanning

Anställda
2016-12-31

Varav
kvinnor

Avgångar
under året

Nyanställda
under året

Bollebygd

21-23

20

1

3

3

Dalsjöfors

16-18

15

0

3

0

Dalstorp

21-23

21

0

0

1

Fristad

21-23

22

1

4

3

Fritsla

9-11

11

0

0

0

Horred

21-23

17

0

1

1

Limmared

13-15

12

0

2

1

Tranemo

13-15

15

1

0

0

Mjöbäck

16-18

15

2

2

0

Skene RiB

9-11

11

2

1

1

Svenljunga

21-23

19

0

4

1

Sätila

21-23

13

1

6

4

Torestorp

9-11

10

1

2

1

Trädet

13-15

13

1

2

2

Ulricehamn

29-31

32

0

2

3

Vegby

16-18

16

0

0

0

Viskafors

13-15

14

Totalt		 276

0

1

1

10

33

22
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Medarbetare

Tidsanvändning för heltidsanställd personal
		

2016

2015

2014

Schemalagd tid

timmar

%

timmar

%

timmar

%

Schemalagd tid

307 579

100,00

276 750

100,00

282 385

100,00

Frånvaro			
Semester

31 819

10,34

29 600

10,40

28 378

9,97

Sjukdom och rehabilitering

7 770

2,53

8 751

3,08

7 888

2,77

Föräldrarledighet

7 059

2,30

4 418

1,55

4 673

1,64

Vård av sjukt barn

1 353

0,44

632

0,22

549

0,19

Komptid, uttag

107

0,03

141

0,05

139

0,05

Förskjuten arbetstid, uttag

159

0,05

321

0,11

313

0,11

Annan ledighet
Summa frånvaro
Återstår arbetad tid

126

0,04

3 426

1,20

4 664

1,64

48 393

15,73

47 289

16,62

46 604

16,38

259 186

84,27

229 462

83,38

235 781

83,62

		
Arbetad tid utöver schema						
Övertid larm
Övertid personalbrist
Övertid övrigt

612		507		521
1 079		

1 153		

Förskjuten arbetstid utbildning

9		

0		

Förskjuten arbetstid övrigt

0		

0		

Fyllnadstid
Summa arbetad tid utöver schema

1 453

557		347		287
0		
254

304		
203		
76
2 561		

2 210		

2 590

261 747		

231 672		

238 371

990		

990		

1 013

				
Totalt arbetad tid
Utbetald övertid i tkr (exkl PO)

Inarbetad tid 2016-12-31
		
		

2016

2014

Värde Tkr

Antal

Värde Tkr

2 929

8 102

2 978

6 412

2 733

5 831

641

195

701

211

761

229

Flextid, timmar

3 401

1 092

3 265

1 049

3 378

1 084

Förskjuten arbetstid, timmar

1 170

376

1 077

346

1 376

442

8 018		

7 586

Sparade semesterdagar
Komptid, timmar

Inarbetad skuld till personalen		

18

2015

Antal

9 765		
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Antal Värde Tkr

Antal anställda innefattar tillvidareanställda och långtidsvikarier
Avgångar och nyanställda omfattar endast tillsvidareanställningar.

Personalstatistik
		

2016

2015

2014

125

134

130

Borås och Skene heltidskårer samt dagtidspersonal
Antal anställda
		varav kvinnor

13

14

14

		varav män		

112

120

116

Avgångar under året

7

7

8

Nyanställda under året

4

7

5

Personalomsättning (%)

5,89

6,70

6,15

Sjukfrånvaro		

2,53

3,08

2,77

43

42

43

			

Medelålder Borås heltidskår
Skene heltidskår

43

42

41

			

Dagtidspersonal

47

46

47

276

283

292

RIB-personal
Antal anställda
		varav kvinnor

10

13

13

		varav män		

266

270

279

Avgångar under året

33

16

26

Nyanställda under året

22

15

15

Personalomsättning (%)

11,4

5,6

8,9

Sjukfrånvaro (%)

0,77

0,92

1,78

43

43

41

Medelålder		

Sjukfrånvaro fördelat per åldersgrupp och långtidssjuka (>60 dagar)
Statistiken omfattar Borås och Skene heltidskårer samt dagtidspersonal.
Ålder

Sjuk %

Långtidssjuk %

29 år eller yngre

0,39

0

30-49 år

1,75

16,05

50 år eller äldre

2,94

32,14

Långtidssjuka anges i % av den totala sjukfrånvaron.
Fördelning av sjukfrånvaro för kvinnor och män redovisas inte av integritetsskäl.
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Ekonomisk redovisning

Positivt resultat på 6,9 Mkr stärker
eget kapital inför framtiden
Siffrorna inom parentes i texten nedan visar föregående års resultat.
Åren 2016 och 2015 är jämförbara i förhållande till verksamhetens innehåll.

Ekonomisk analys
Vi har god kontroll på vår
ekonomi och årets kostnader
följer budget. Årets intäkter har
varit något högre än budgeterat.
Årets verksamhet har genererat
ett positivt resultat på 6,9 Mkr
på en omsättning som uppgår till
174,2 Mkr (165,8 Mkr). Resultatet
beror på större poster som inte
löpande kan påverkas, som lägre
kostnader för avtalspension,
utbetalning från Fora avseende
2004 års premier och upplösning
av avsättning i samband med
avslutad förhandling.

God ekonomisk
hushållning

Balanskravsutredning

Vi uppfyller det finansiella
målet, att minst uppnå
nollresultat och samtidigt visa
att verksamhetsmålen uppnås,
enligt vårt handlingsprogram. För
uppföljning av verksamhetens
mål hänvisas till dokumentet
Verksamhetsuppföljning
2016. Den goda ekonomiska
hushållningen innebär också att
förbundets ekonomiska utrymme
är överordnat verksamhetens
ambitionsnivå.

Uppgift om årets
balanskravsresultat ska redovisas
i årsredovisningen och ska rensas
från poster som inte härör från
den egentliga verksamheten.
Återbetalning från Fora/AFA
avseende avtalsförsäkringar
framgår av ”reducering av
jämförelsestörande poster”.
Förbundet använder inte
Resultatutjämningsfond (RUR).
Kommunalförbundet redovisar
ett positivt balanskravsresultat för
2016.

Beräkning av Balanskravsresultat
		

Årets resultat 2016

+ 6 965

Reducering av jämförelsestörande poster

-935

Reducering av samtliga realisationsvinster

-157

Årets balanskravsresultat

20

Belopp i Tkr
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+5 873

Verksamhetens intäkter och kostnader
högre än föregående år.
pension per 2016-12-31 och
Tidigare vakanshållna tjänster
RIPS07 är beaktat i beräkningen.
har delvis tillsatts, löneöversynen
Förbundets kostnad för SAP-R,
2016 gav en löneökning för RiBSärskild Avtalspension inom
anställda på 5,7% (från 2014 års
Räddningstjänst, är lägre än
nivå, ingen höjning genomförd
både budget och föregående
2015) och för övrig personal
år på grund av att ett antal
cirka 2,8%. Pensionskostnader
pensionsavgångar har flyttats
framåt i tiden.
Intäkterna har ökat 2016 avseende baseras på uppgifter från KPA
automatiska brandlarm och
uppdragsutbildningar. Detta
Mkr
2016
2015
2014
2013
återspeglas delvis i kostnadsbilden
Årets resultat
6,9
1,8
3,3
3,3
samtidigt som det medfört en
Intäkter
23,7
19,0
20,3
21,0
Kostnader inkl. avskrivningar 166,7
163,4
159,4
157,0
ansträngd personalsituation. I
verksamhetens intäkter ingår
extraordinär intäkt från Fora
Tkr
Pensionskostnader
8000
avseende återbetalning av 2004
7000
års premier.
Förbundets intäkter (exkl.
medlemsavgifter) uppgår
till 23,7 Mkr och består
av myndighetsutövning,
uppdragsutbildningar, automatiska
brandlarmstjänster och övriga
avtalstjänster.

Verksamhetens kostnader utgörs
av kostnader för personal, lokaler,
materiel och tjänster. Ökningen
från föregående år avser främst
personal. Personalkostnader
inklusive pension utgör 73,1%
(72,3%) av förbundets totala
kostnader. Kostnaden för lön
och sociala avgifter är totalt 4,6%

6000
5000

Avgiftsbestämd ÅP

4000

Avsättning till pension SAP-R

3000

Finansiell kostnad

2000
1000
0

2015

2016

Årsredovisning 2016 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

21

Ekonomisk redovisning

tidigare inflation gör att det är
dyrare att köpa samma bil idag
och har uppgått till 10,6 Mkr (3,9
Mkr).
Årets fordonsinvesteringar består
av:
►► 3st Räddningsfordon
►► 3st Transportfordon
►► 3st Personbilar

Medlemsavgifter
Medlemskommunerna ersätter
förbundet genom avgifter
för att utföra uppdraget
enligt Handlingsprogrammet.
Kommunbidraget är
förbundets största intäkt
och uppgår till 150,5 Mkr
vilket är en höjning från 2015
med 2,5%. Detta innebär
en bidragsfinansiering av
verksamheten på 90,2%
(89,8%). Kostnad för
Räddningstjänst per invånare
inom förbundet är 755 kr
(746 kr).

Övriga investeringar utgörs av
släckaggregat, tälthallbyggnad
samt personsökare.
Årets investeringar avviker mot
Investeringsbudgeten med 9,0
Mkr och avvikelsen består av

Finansnetto
Finansnetto
utgörs av
kostnadsränta för
Pensionsskuld.

Avskrivningar och
investeringar

Balanslikviditet
(%)

271

Avskrivningskostnaden
är något högre jämfört med
föregående år men lägre än
beräknat då ett antal investeringar
inte blev klara för aktivering förrän
i slutet av 2016.
Årets investeringar
består huvudsakligen
av nödvändiga
reinvesteringar inom
fordonsparken,
reinvesteringar bör
vara högre än
avskrivningar,

22

2015: 284

Avskrivningar
(Mkr)

5,1
2015: 4,7

pågående investeringar som
kommer att slutföras under 2017:
►► 2st Räddningsfordon
►► Rökskydd

Utvärdering av
Ekonomisk Ställning
Balanslikviditeten och
rörelsekapitalet har
sänkts då investeringar av
anläggningstillgångar har ökat,
se kassaflödesanalys. Eget kapital
uppgår till 42,4 Mkr och ska täcka
den ansvarsförbindelse som finns
för Pensionsutfästelse före 1997
på 14,2 Mkr samt förbundets
risker.

I Eget Kapital ingår det
överskjutande belopp som
uppstod under 2016 då
Soliditet
ett antal avgångar med
(%)
avtalspension enligt
SAP-R flyttades framåt i
tiden. I samband med
framflyttningen
har pensionskapitalet räknats
2015: 29
om vilket
genererar
Rörelsekapital
ökad kostnad
(Mkr)
för 2017.
Internbudget 2017
är därmed ej i balans
och Direktionen
beslutade i december
2016 att den ökade
2015: 59,8
pensionskostnaden 2017 ska
finansieras från Eget Kapital.
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Förbundets utveckling – risker och möjligheter
Förbundet står inför flertalet
utmaningar i utvecklings- och
olycksförebyggande arbete.
Samverkan i olika former blir
alltmer angeläget. Förbundet är
sedan 2016 med och finansierar
en regionsamordnartjänst inom
nätverket RäddSam VG.
Arbetsmetoder, val av
tekniska lösningar och en
ökad uppmärksamhet på
arbetsmiljörisker driver
utvecklingen och kräver resurser i
form av tid och pengar.

Förbundet måste säkerställa drift
och funktionalitet hos IT-system
som förutom verksamhetssystem i
det dagliga arbetet också omfattar
ekonomi, personalsystem,
automatlarmshantering,
kommunikation via RAKEL,
radiosystem och telefoni.
Känslighetsanalys av risker
		

Svårigheten med att rekrytera
personal inom olika kategorier
medför att vi behöver använda
nya metoder och nya kanaler för
rekrytering.
Känslighetsanalysen visar en
sårbarhet då vissa förhållanden,
som vi ej kan påverka, snabbt kan
ändras.
Påverkan Mkr

1% förändring av Medlemsbidraget

1,5

1% Löneförändring
1% förändrad diskonteringsränta påverkar pensionskostnaden
Självrisk i händelse av stor skada
(0,02% av aktuell kommuns skatteunderlag föregående år)

1,2
2,0
3,7

Budgetsäkerhet
Budgetavvikelser beror till
största delen på svårigheter att
prognostisera Pensionskostnader
inom SAP-R. För 2016 består
avvikelserna av lägre kostnader

för avtalspension, återbetalning
från Fora av 2004 års premier,
upplösning av avsättning
samt högre intäkter och lägre
avskrivningar.

Budgetavvikelse
Årets resultat (%)

+5,3
2015: +1,2

Intern styrning och kontroll
Enligt kommunallagen ansvarar
styrelsen för att verksamheten
bedrivs på ett effektivt sätt och att
det finns säkra rutiner.
Löpande granskning har skett av
ekonomi- och lönehantering samt
delårsbokslut.
Vi har utvecklat planering och

uppföljning av
verksamheten genom
att bryta ner det 4-åriga
Handlings-programmet
till en Verksamhetsplan med
årliga mål.
För uppföljning av våra
mål 2016, se dokumentet
Verksamhetsuppföljning 2016.
Årsredovisning 2016 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
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Resultaträkning, Tkr
Not

2016

2015

Verksamhetens intäkter

1

23 699

19 086

Verksamhetens kostnader

2

-161 630

-158 685

Avskrivningar

3

-5 108

-4 725

Summa verksamhetens nettokostnader		

-143 039

-144 324

			

Kommunbidrag

4

150 500

146 800

Finansiella intäkter

5

2

52

Finansiella kostnader

6

-498

-716

Årets resultat		

6 965

1 812

2016-12-31

2015-12-31

7

7 178

8 739

Kassa och bank		

80 243

83 670

Omsättningstillgångar		

87 421

92 409

Balansräkning, Tkr		
			
Kortfristiga fordringar

Pågående investering

8

9 072

45

Maskiner och inventarier

9

35 262

29 773

Långfristiga fordringar

10

67

92

Anläggningstillgångar		

44 401

29 910

Tillgångar		

131 822

Kortfristiga skulder

122 319		

11

32 231

32 557

Skulder		

32 231

32 557

Eget kapital från föregående år		

35 497

33 685

Årets resultat		

6 965

1 812

Eget kapital		

42 462

35 497

Avsättningar

12

57 129

54 265

Eget kapital, avsättningar och skulder		

131 822

122 319

14 255

15 155

Ansvarsförbindelse

24
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Kassaflödesanalys, Tkr
			

Not

2016

2015

Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat exkl. räntenetto		

7 461

2 475

		 Avskrivningar		

5 108

4 726

		 Realisationsvinst vid försäljning av inventarier		

-157

-123

Förändring av avsättning till pension inkl. löneskatt		

2 864

3 572

				

15 276

10 650

Erhållen ränta		

2

52

Erlagd ränta (inkl. ränta på pension)		

-498

-715

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital		

14 780

9 987

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		

			
Förändring i rörelsekapital				
		 Ökning/minskning av kortfristiga fordringar		

1 561

921

		 Ökning/minskning av kortfristiga skulder		

-326

882

Kassaflöde från den löpande verksamheten		
		

1 235

1 803			

Investeringsverksamheten				
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

8, 9

-19 624

-2 493

Ökning/minskning av långfristig fordran

10

25

21

Kassaflöde från investeringsverksamheten		

-19 599

-2 472

				
Finansieringsverksamheten					
Försäljning av anläggningstillgångar		

157

123

Kassaflöde från finansieringsverksamheten		

157

123

Ökning/minskning av likvida medel		

-3 427

9 441

Likvida medel vid årets början		

83 670

74 229

Likvida medel vid årets slut		

80 243

83 670
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Ekonomisk redovisning

Redovisningsprinciper
Allmänna
redovisningsprinciper
Kommunalförbundet tillämpar
Kommunallagen (KL), lagen om
kommunal redovisning (LKR) samt
rekommendationer från Rådet för
kommunal redovisning (RKR).

Värderingsprinciper
Intäkter och kostnader
Periodisering av inkomster och
utgifter har gjorts enligt god
redovisningssed.
Fakturor överstigande 5 Tkr
exklusive moms har periodiseras.

Pensionskostnader
Förbundets pensionskostnader
utgörs dels av under året utbetalda
pensioner och pensionspremier, dels
av årets förändring av kapitalvärdet
av utgående och utfästa framtida
pensioner.

Värdering av pensionsförpliktelserna
är gjord enligt den av Sveriges
Kommuners och Landsting
antagna beräkningsmodellen för
pensionsförpliktelser, RIPS 07.
Särskild avtalspension inom
Räddningstjänst (SAP-R) är beräknad
på pensionsålder 59,5 år.
Värdet av utfästa pensionsåtaganden
redovisas under rubriken
avsättningar.
Pensionsutfästelser före 1997-12-31
redovisas som ansvarsförbindelse.

Fordringar och Skulder
Fordringar har tagits upp till det
belopp varmed de beräknas inflyta.
Avsättning har gjorts för bedömda
förlustrisker.
Skulder har tagits upp till nominella
värden.

Investering
En investering anses föreligga
när tillgången är anskaffad för
stadigvarande bruk, tillgången har
en ekonomisk livslängd på minst 3
år och anskaffningsvärdet uppgår till
minst ett halvt prisbasbelopp exkl.
moms.
Avskrivningar
Förbundet tillämpar
komponentavskrivning av sina
tillgångar. Enligt RKR 11:4
ska avskrivningarna spegla hur
tillgångars värde successivt
förbrukas och då måste skillnader, i
förbrukning och nyttjandeperioder
av betydande komponenter i en
materiell anläggningstillgång, beaktas.
Förväntas skillnaden i förbrukningen
av en materiell anläggningstillgångs
betydande komponenter vara
väsentlig, ska tillgången delas upp
på dessa och respektive komponent
skrivas av separat.
Förbundets befintliga
anläggningstillgångar och de som har
aktiverats under 2016 med värde som
uppgår till väsentligt belopp består
av räddningsfordon. Fordonen har
i sin helhet samma förbrukning och
nyttjandeperiod och vår bedömning
är att varje fordon består av en
komponent.
Avskrivningstider enligt plan på
anskaffningsvärdet
Höjdfordon
Övriga stora fordon
Personbilar/Båtar/Maskiner
Räddningsmateriel
Radioutrustning
Elektronik/Kameror/Datorer
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18 år
14 år
7/10 år
7/10 år
5 år
3 år

Noter, Tkr
Not 1 Verksamhetens intäkter
Automatiska brandlarm
Myndighetsutövning
Uppdragsutbildning
Avtal
Bidrag från EU, AMS mfl
Uthyrning lokaler, fordon
Teknisk service
Övrigt
Återbetalning AFA försäkring
Realisationsvinst
Summa
Not 2 Verksamhetens kostnader
Löner och arvoden
Personalomkostnader
Pensioner
Personalsociala
Lokaler
Materiel
Främmande tjänster
Summa

2016

2015

7 763
978
5 982
5 240
749
725
378
792
935
157
23 699

5 987
1 097
4 499
5 386
370
763
506
286
0
192
19 086

2016

2015

81 944
26 319
10 061
3 499
14 506
12 919
12 382
161 630

78 861
24 701
11 138
3 430
14 075
12 081
14 399
158 685

Not 3 Avskrivningar enligt plan
Planenliga avskrivningar har beräknats på objektens
anskaffningsvärden.
Not 4 Kommunbidrag
Bollebygd
Borås
Mark
Svenljunga
Tranemo
Ulricehamn
Summa

2016

2015

7 645
74 919
30 476
9 211
10 219
18 030
150 500

7 457
73 077
29 727
8 984
9 968
17 587
146 800

Not 5 Finansiella intäkter
Intäkter hänförliga till tillgodohavande på Borås Stads internbank.
Not 6 Finansiella kostnader

2016

2015

498
0
498

715
1
716

2016

2015

Kundfordringar
3 889
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 276
Övriga fordringar
13
Summa
7 178

4 720
3 999
20
8 739

Ränta pensionsavsättning
Övriga finansiella kostnader
Summa
Not 7 Kortfristiga fordringar

Not 8 Investeringar, påg. investeringar

2016

2015

Ingående anskaffningsvärde
Omklassificeringar under året
Anskaffningar
Utgående anskaffningsvärde

45
-10 597
19 624
9 072

1 525
-3 973
2 493
45

Not 9 Anläggningstillgångar

2016

2015

131 636
10 597
-616
141 617
101 863
5 108
-616
106 355
35 262

129 557
3 973
-1 894
131 636
99 031
4 726
-1 894
101 863
29 773

Ingående anskaffningsvärde
Omklassificeringar under året
Försäljningar och utrangeringar
Utgående anskaffningsvärde
Ingående ackumulerande avskrivningar
Årets avskrivningar enligt plan
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ack. avskrivningar
Summa

Not 10 Långfristiga fordringar
Posten avser lån till RiB-personal för genomförande av 		
körkortsutbildning
Not 11 Kortfristiga skulder

2016

2015

Leverantörsskulder
Semesterlöneskuld
Upplupna löner
Upplupna sociala avgifter
Arbetsgivaravgift
Moms
Pensioner, individuell del
Pensioner, löneskatt
Övriga interimsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa

10 647
8 102
2 381
885
2 144
1 169
3 913
558
211
2 221
32 231

8 374
8 018
2 342
873
2 134
1 502
3 923
832
2 443
2 116
32 557

Not 12 Pensionsavsättning
Ingående balans
Utbetalningar
Ränta mm
Årets intjänande
Särskild löneskatt
Utgående balans

2016
54 265
-1 723
672
3 356
559
57 129

2015
50 692
-2 121
633
4 363
698
54 265

Not 13 Ansvarsförbindelse

2016

2015

14 255

15 155

Pensionsförpliktelse inklusive löneskatt
(för tiden t.o.m. 1998)
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Förbundsdirektionen

Töllsjö, 2017-03-17

Förbundsdirektionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
avlämnar denna årsredovisning.

Förbundsdirektionen

Ersättare

Ulf Sjösten (M), Ordförande, Borås

Tord Andersson (S), Borås

Tomas Johansson (M), vice ordförande, Mark

Andreas Cerny (L), Borås

Emma Isfeldt (S), Bollebygd

Christer Johansson (M), Bollebygd

Torsten Lindh (S), Svenljunga

AnnSofi Turesson (S), Mark

Crister Persson (C), Tranemo

Johan Björkman (M), Svenljunga

Per Gustavsson (S), Ulricehamn

Anders Brolin (S), Tranemo
Catharina Örtendahl Rylid (M), Ulricehamn
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Revisionsberättelse 2016
Vi, av respektive fullmäktige utsedda revisorer,
har granskat den verksamhet som bedrivits
i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
(organisationsnummer 222000-0810) av dess
direktion.
Direktionen ansvarar för att verksamheten
bedrivs enligt gällande mål, beslut och
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som
gäller för verksamheten. De ansvarar också
för att det finns en tillräcklig intern kontroll.
Revisorernas ansvar är att pröva om
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredställande
sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om
den interna kontrollen som görs är tillräcklig.
Granskningen har utförts enligt
kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet, förbundsordningen
och förbundets revisionsreglemente.
Granskningen har genomförts med biträde
av sakkunniga och med den inriktning och
omfattning som behövs för att ge rimlig
grund för bedömning och ansvarsprövning.

Till revisionsberättelsen bifogas vår
sammanfattande revisionsredogörelse som
utgör en sammanfattning av granskningen.
När det gäller förbundets följsamhet mot
budgetbeslut och fastställda mål konstaterar
vi att bedömningen försvåras av att
prestationsmålen för verksamhetsområdet
insats och beredskap inte fullt ut är
nedbrutna till mål för budgetåret. Det är
väsentligt att förbundet analyserar och ger
förklaringar till varför man inte uppnår mål
respektive fullt ut har genomfört särskilda
aktiviteter.
Avseende verksamhetsområdet skydd och
samhälle konstaterar vi att förbundet inte
uppnår 28 av 39 mål beslutade mål för
2016 och att 32 av 49 beslutade särskilda
aktiviteter för 2016 inte genomförda.

Till Kommunfullmäktige i:
Bollebygds Kommun
Borås Stad
Marks Kommun
Svenljunga Kommun
Tranemo Kommun
Ulricehamns Kommun

genomfört någon riskanalys, inte har en plan
för intern kontroll och att uppföljning av den
interna kontrollen saknas, bedömer vi att
ändamålsenlig systematik saknas.
Vi bedömer sammantaget att resultatet
enligt årsredovisningen är förenlig med de
finansiella mål och verksamhetsmål som
direktionen uppställt.
Vi bedömer att verksamheten i Södra
Älvsborgs Räddningstjänstförbund sköts
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt, men
konstaterar att det är angeläget förbundets
utveckling med att förbättra måluppföljningen
fortsätter. Den interna kontrollen bedöms
som inte helt tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt
är rättvisande.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige
beviljar ansvarsfrihet för år 2016
för direktionen samt de enskilda
ledamöterna i densamma.

Med hänvisning till att förbundet inte har

BORÅS 2017-03-14
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Inledning

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (SÄRF) vision är att uppnå ett olycksfritt samhälle.
Visserligen en noll-vision men med syfte att förbygga, förhindra och minska risken för skada på
person och egendom samt minimera uppkommen skada så mycket som möjligt.
Med utgångspunkt i ett fyraårigt handlingsprogram med tydliga och nedbrytbara mål,
beskrivna i årliga verksamhetsplaner, ska organisationen arbeta mot samma mål före, under
och efter händelser. Det fullständiga arbete som organisationen utför kan varken mätas eller
ha någon form av måluppfyllelse trots att insatserna ingår i uppdraget enligt LSO 1 kap 1 §. Att
mäta trygghet kan endast fullgott göras genom trygghetsmätningar som likvärdigt kan
jämföras från tid till annan för att skapa förutsättningar för lämpliga åtgärder. Det ligger i
förbundets, ägarkommunernas liksom i allmänhetens intresse att utveckla och effektivisera vår
verksamhet men också öka samverkan och samarbetet mellan olika samhällsaktörer, inte
minst inom offentlig verksamhet, ett arbete som ständigt pågår men också har börjat ge
resultat.
Förutsättningen för att nå verksamhetens mål och prioriteringar är att de är kända inom
förbundets personalgrupper med olika ansvarsområden. Att förstå sin del i ett större
sammanhang är en självklar ledningsfråga tillika hur verksamheten styrs genom tydlighet.
Förbättringspotentialen ligger i att kommunicera mål och strategier genom att göra dem
personliga. Det arbetet anses som utfört genom ett ökat personalengagemang, särskilt under
den senare delen av året.
Sammantaget har räddningstjänstförbundet under 2016 uppfyllt de lagstadgade kraven och
genomfört verksamheten med en ekonomi i balans. Uppföljning av målen 2016 visar att en
stor andel endast är påbörjade eftersom de är en del av Handlingsprogrammets fyraåriga mål
vilket innebär att de inte är slutliga. 2016 var vårt första år med denna form av
verksamhetsplan. Man kan konstatera att en viss begreppsförvirring har skett vilket har
medfört att den årliga verksamhetsplanen för 2017 blev omarbetad.
Ett mindre antal aktiviteter har inte påbörjats och anledningen beror till viss del på för hög
ambitionsnivå, kompetensbrist men också svårigheter att rekrytera personal. Utvecklingen i
samhället påverkar även mängden remisser vid samhällsplanering och bygglov som har ökat
mer än förväntat som har påverkat tidsprioriteringarna.
Inte minst på grund av räddningstjänstens uppdragskaraktär men också på förekommen
anledning av tragiska händelser där brandmän i tjänst omkommit på olycksplats har
arbetsmiljöfrågorna särskilt prioriterats under året och fortsättningsvis. Framförallt rör det att
säkerställa rutiner, utöva säkerhet på väg samt det förarbete som genomförts under året i
konceptet ”säker släckbil” inför de nya inköpen av dylika säkrare fordon.
2016 blev ett intressant år på många sätt. I halvtid påbörjades en ny resa för organisationens
ledning och styrning med syfte att effektivisera och prioritera aktiviteter för att nå de uppsatta
målen. Förändringsarbetet har pågått samtidigt som arbetet med att leva upp till omfattande
mål bland annat inom området Skydd och Samhälle som trots begränsade resurser har lyckats
väl med sitt resultat. Krisberedskapsarbetet i våra medlemskommuner är under förändring
vilket också har påverkat prioriteringen. Positivt att förbundets stöd till kommunernas risk-och
sårbarhetsanalyser kom igång men internt genomfördes inte de planerade särskilda
aktivisterna. Införandet av administrativa rutiner inom myndighetsutövning har tagit något
längre tid än beräknat. Även tidsmarginalen för att hantera mängden av inkomna
egensotningar blev för snäv. Information, rådgivning och extern utbildning har förbättrats
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avsevärt under året. En svårighet har varit att få medlemskommunerna att boka in tid för sin
personal.
Att utbilda kommuninvånare i glesbygd, med längre avstånd för räddningstjänst, en särskild
aktivitet som inte nådde någon måluppfyllelse. En insikt som tidigt uppenbarade sig under året
och omprioriterades till 2017. Inom området Insats och Beredskap är två av de grundläggande
styrningsdokumenten påbörjade men är ännu inte färdiga produkter och den statistiska
insatsuppföljningen till direktionen påbörjas först 2017.
Inom området Administration och Service har belastningen på medarbetarna varit hög under
året. Ett under året påbörjat projekt är det digitala lönerapporteringssystem för RiB-personal
som framöver kommer att underlätta handläggningen. Förbundet har en slimmad
administrativ organisation vilket påverkar stödet till kärnverksamheten.
Genom att följa omvärldens förändringar och behov i stort liksom på kommunnivå ska vår
verksamhet ständigt anpassas och utvecklas, inte minst metodmässigt inom ramen för
uppdraget. Med en pålitlig kompetens- och materielmässig robusthet, eftersträvan för kvalitet,
kontinuitet och långsiktighet samt med tydligare ledning och styrning fortsätter förbundet att
arbeta med kostnadseffektiviserande åtgärder. Sammantaget har förbundet klarat
verksamhetsmålen väl med en ekonomi i balans.

2

Uppdraget

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) har i uppdrag att förhindra och minska
konsekvenserna av olyckor hos alla som bor, verkar och vistas inom vårt område. Vi arbetar
före, under och efter olyckor och kriser genom att Informera, Stödja, Hantera och Utveckla;
•

SÄRF informerar, utbildar och kommunicerar för att förebygga oönskade händelser
och skapa ett tryggare samhälle.

•
•

SÄRF stödjer våra medborgare och kommuner i skyddet mot olyckor.
SÄRF genomför insatser vid risker, olyckor och kriser för att rädda och skydda
människor, egendom och miljö.

•

SÄRF deltar i utvecklingen av samhällets trygghets och säkerhetsarbete samt utvecklar
egen förmåga.

•
SÄRF:s uppgifter och skyldigheter regleras genom lagstiftning, styrande dokument och avtal
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) är den övergripande lagen för SÄRF:s
förebyggande och operativa verksamhet. Lagen anger två nationella mål för verksamheten;
•

”Bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala
förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor”

•

”Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan
påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.”

Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) beskriver SÄRF:s ansvar för
tillståndsgivning och tillsyn av brandfarliga och explosiva varor. Enligt Plan och bygglagen
(2010:900) biträder SÄRF med granskning och sakkunskap vid bland annat samhällsplanering,
bygglov under byggprocesser.
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3

Inriktning

Södra Älvsborgs Räddningstjänsts (SÄRF) vision ”Ett tryggt och olycksfritt samhälle för alla” ska
genomsyra allt vårt arbete. Under handlingsprogramperioden 2016-2019 ska SÄRF fortsätta att
utveckla både organisation, arbetsformer samt den förebyggande och skadeavhjälpande
förmågan.

4

Styrdokument
Förbundsordning
Handlingsprogram
Verksamhetsplan och
budget

Förbundsordningen utgör grunden för förbundets verksamhet och fastställs av respektive
medlemskommuns fullmäktige. För varje mandatperiod beslutar Direktionen om ett
handlingsprogram som reglerar målsättning och ambitioner för SÄRF. Verksamheten 2016 ska
genomföras enligt beslutat Handlingsprogram för perioden 2016-2019. För att kunna
genomföra de uppdrag och mål som beskrivs i handlingsprogrammet krävs tydliga mål och
aktiviteter. Inför 2016 försöker SÄRF att utveckla verksamhetsplanen till att bli ett dokument
som beskriver årets mål och särskilda aktiviteter. All daglig verksamhet som pågår i förbundet
kan inte beskrivas i verksamhetsplanen utan genomförs efter planering inom respektive
verksamhetsområde.
Vid all form av verksamhet är förhållandet mellan tillgängliga resurser och uppgifter en kritisk
faktor. Ändrade förutsättningar kan göra det nödvändigt att omprioritera eller att ändra
målbeskrivningar. Denna plan är det viktigaste styrdokumentet för sådana prioriteringar.

5

Handlingsprogram

Handlingsprogrammet beskriver uppdragets omfattning och de krav på förmåga som ställs på
SÄRF. Med utgångspunkt från förbundets problembild och de nationella målen i LSO har
följande prioriterade områden formulerats för perioden 2016-2019.

5.1

Prioriterade områden
•

Antalet bostadsbränder och de skador som bostadsbränder orsakar ska minska.

•

Den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor ska stärkas.

•

Räddningstjänstens förmåga att påbörja en räddningsinsats på ett så taktiskt korrekt
sätt som möjligt ska stärkas.

•

Räddningstjänsten ska vara en stark aktör i kommunernas säkerhetsarbete.

I linje med de prioriterade områdena har säkerhetsmål och prestationsmål utformats.
Säkerhetsmål avser den nivå av skydd som ska uppnås i samhället och prestationsmål avser det
vi ska prestera för att tillgodose säkerhetsmålen.
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5.2

Säkerhetsmål
•

Antalet insatser riktade mot brand i byggnad ska minska varje år fram till 2020.

•

Det sammanlagda antalet döda och skadade i bostadsbränder under 2016-2019 ska
minska.

•

Andelen hushåll med fungerande brandvarnare och tillgänglig släckutrustning ska öka
till 2020.

•

Invånarnas och verksamheternas medvetenhet om olycksrisker, kunskaper och
färdigheter för att förhindra och hantera olyckor ska stärkas till 2020.

•

Olyckornas negativa konsekvens ska minskas genom taktiskt mer korrekt genomförda
räddningsinsatser varje år fram till 2020.

•

Kommunerna i förbundet ska uppleva en ökad närvaro och medverkan från
räddningstjänsten i det kommunala säkerhets- och trygghetsarbetet till 2020.

•

5.3

Prestationsmål

Prestationsmålen presenteras under verksamhetsplan för varje område där även mål och
särskilda aktiviteter framgår.

6

Uppföljning

Uppföljning av säkerhetsmålen ska genomföras enligt fastställd uppföljningsplan i HP
2016-2019.
Prestationsmål och årliga aktiviteter ska följas upp av ansvarig för respektive
verksamhetsområde. Resultatet ska sammanställas i uppföljning av den årliga
verksamhetsplanen.

6.2

6.3

Mätverktyg
•
•

SKL:s öppna jämförelser ”Trygghet och säkerhet” och ”Företagsklimat”
Egen insatsstatistik i jämförelse med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
(MSB) nationella statistik ”Räddningstjänst i siffror”.

•

Egna kundundersökningar.

Måluppfyllelse

Som stöd för uppföljning av mål och aktiviteter används trafikljusmodellen. Färgerna grönt,
gult och rött ska visualisera hur målen har eller kommer uppfyllas. Modellen används både för
mätbara mål och för icke mätbara mål, så kallade strävansmål och aktiviteter.

GRÖNT
GULT
RÖTT
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Aktivitet ej genomförd
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Verksamhetsplan – Skydd och samhälle

Skydd och samhälle ansvarar i huvudsak för det olycksförebyggande arbetet, vilket omfattar:

7.1

•

Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor

•

Tillsyn och tillståndsgivning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor

•

Rådgivning och information till allmänhet, organisationer och myndigheter

•

Brandskyddsfrågor i byggprocessen och riskhantering i planprocessen

•

Extern utbildning

•

Sotning och brandskyddskontroll

•

Insatsuppföljning

•

Medverkan i kommunernas krisberedskapsarbete

•

Övrig remisshantering

Information, rådgivning och extern utbildning

Räddningstjänsten ska genom rådgivning underlätta för den enskilde att ta sitt ansvar enligt 2
kap. 3§ i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Kommunallagen och förvaltningslagen
uttrycker också på olika sätt en skyldighet att erbjuda information och rådgivning till
allmänheten. Syftet med att sprida kunskap är att underlätta för den enskilde att ta sitt ansvar
för att förhindra och begränsa olyckor.
Prestationsmål 2016 - 2019
Information och rådgivning till boende i förbundet ska ges utifrån insatstider och operativ
förmåga.
Lansera och utveckla en ny hemsida som på ett bättre sätt informerar allmänheten om skydd
mot olyckor.
Genomföra områdesbesök inom en vecka efter brand eller annan händelse i flerbostadshus
där ett informationsbehov föreligger.
Utveckla våra informationsinsatser genom sociala medier, såväl i vardagen som under större
olyckor och kriser.
Genomföra konsekvenssamtal med skolelever efter anlagda skolbränder i samtliga kommuner
i förbundet.
Gemensamma kvalitetssäkrade utbildnings- och informationsmaterial ska finnas samlade på
Serfnet.
Utbilda fler skolelever i brandskydd och anlagd brand med ambitionen att samtliga elever får
utbildning i förskolan, mellanstadiet respektive högstadiet.
Öka proaktiviteten i utbildningsverksamheten där SÄRF i större utsträckning söker upp
målgrupper till extern utbildning.
Utveckla rutiner för dokumentation av vilka utbildnings- och informationsinsatser som har
genomförts och mot vilka målgrupper.
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Mål 2016
Måluppfyllelse
Stödja och underlätta för den enskilde att uppfylla sitt ansvar och
förmåga att förebygga och hantera en olyckssituation.
Stödja andra myndigheter, näringsliv och organisationer till ett bättre
skydd mot olyckor.
Arbeta proaktivt och utåtriktat för en ökad medvetenhet och ett ökat
engagemang för riskfrågor i samhället.
Verka för att fler skaffar brandvarnare och handbrandsläckare.
Aktuell och uppdaterad information ska finnas på hemsidan om område
Skydd och samhälle.
Utveckla våra informationsinsatser genom vår hemsida, såväl i vardagen
som under större olyckor och kriser.
Rutiner ska finnas för hur konsekvenssamtal efter anlagd brand i skola
ska genomföras i samtliga ägarkommuner
Underlag och rutiner ska finnas för hur vi ska utbilda barn i förskolan,
mellan- och högstadiet.
Särskilda aktiviteter 2016

Måluppfyllelse

I samverkan med kommunerna och andra aktörer bedriva riktade
förebyggande informationssamtal till skolelever i utpekade områden.
Genomföra konsekvenssamtal efter anlagda bränder i skolmiljö i hela
förbundet
Genomföra områdesbesök inom en vecka efter brand i flerbostadshus
där informationsbehov föreligger.
Utbilda 25 % av de kommunanställda i allmän brandkunskap (skol samt
vård och omsorgspersonal)
Genomföra förebyggande insatser med operativ personal som tillsyner
och information.
Systematiskt genomföra information och rådgivning på hemsidan efter
larm som uppmärksammats i lokal press alternativt där behov föreligger
Genomföra utbildningar riktade mot kommuninvånare som inte nås av
räddningstjänst inom 20 minuter

7.2

Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor

Räddningstjänsten ska utöva tillsyn över efterlevnad av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagens 5 kapitel. Tillsyn avser att den enskildes
skyldigheter utförs utifrån 2 kap. 2§ och 3§ gällande skyldigheter för ägare och
nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar samt 2 kap. 4§ avseende
skyldigheter vid farlig verksamhet. Tillsynen avser även att kontrollera att skriftlig redogörelse
för brandskyddet enligt 2 kap. 3§ är uppfylld. Tillsynen är avgiftsfinansierad enligt en fastställd
taxa och är kostnadsneutral för förbundet. Tillsynsverksamheten planeras enligt en separat
tillsynsplan som är riskbaserad. Utöver de objekt som väljs ut enligt tillsynsplanen utför SÄRF
årliga tillsyner på kommunala badplatser i förbundet.
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Prestationsmål 2016 - 2019
Öka det årliga antalet genomförda tillsyner enligt LSO.
Bedriva riktade insatser mot fastighetsägare till flerbostadshus för att dessa ska aktivt ska
kontrollera brandskyddet i sina fastigheter.
Utveckla rutiner för tillsyn på verksamheter där det brunnit, varit tillbud eller där det
framkommit information om brister i brandskyddet.
Genomföra tillsyn på samtliga anläggningar med farlig verksamhet enligt LSO 2 kap. 4§.
Genomföra myndighetsgemensamma tillsyner.
Enligt MSB:s riktlinjer utveckla och stärka rättssäkerheten för den enskilde genom att
förenkla och förtydliga dokumentationen som förmedlar myndighetsbeslut.
Mål 2016
Måluppfyllelse
Genomföra tematiska riktade tillsyner på objekt där särskilda risker
föreligger.
Följa upp att av Räddningstjänsten påpekade brister i brandskyddet vid
tillsyn blivit åtgärdade korrekt
Genomföra tillsyner enligt årlig tillsynsplan
Utveckla rutiner för tillsyn på verksamheter där det brunnit, varit tillbud
eller där det framkommit information om brister i brandskyddet.
Arbeta mot att minska antalet bränder i hemmiljö samt kontrollera
brandskyddet i flerbostadshus.
Skapa större delaktighet i tillsyn från personal i insatsorganisationen.
Kontrollera att brand – och utrymningssäkerheten på verksamheter med
alkoholservering är tillfredsställande
Förbättra interna rutiner för tillsynsbedömning
Särskilda aktiviteter 2016
Måluppfyllelse
Genomföra tematillsyn riktat mot vissa verksamheter som beskrivs i den
årliga tillsynsplanen.
Genomföra 180 tillsyner enligt årlig tillsynsplan.
Utbilda/vidareutbilda 3-4 stycken ur den operativa styrkan i tillsyn så att
de kan genomföra enkla tillsyner
Driva projekt Individ anpassat brandskydd riktat mot fastighetsägare i
samtliga medlemskommuner.
Ta fram styrdokument för tillsynsverksamheten, ny tillsynsplan samt
strategier för tillsynsverksamheten.
Genomföra tillsyner i krogmiljö i samverkan med andra myndigheter
Genomföra tillsyner på restauranger som ansöker om tillstånd för
alkoholservering och omfattas av skriftlig redogörelse.

7.3

Tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva
varor

SÄRF har i uppdrag från kommunerna att handlägga tillstånd och utöva tillsyn enligt lagen
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Tillståndshandläggning sker i samverkan med
andra myndigheter. Bland annat utgör kommunernas miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningar samt polismyndigheten remissinstans i ärendena.
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Tillståndshandläggningen genomförs utifrån rutiner som medför kvalitet och effektivitet i
arbetet mellan SÄRF, tillståndssökande och kommunerna. Tillståndshandläggningen finansieras
av en fastställd avgiftsmodell som är likadan i hela förbundet. Avgiftsmodellen är utformad för
att göra tillståndshandläggningen kostnadsneutral för förbundet. Tillsynen är avgiftsfinansierad
enligt en fastställd taxa och är kostnadsneutral för förbundet. Tillsynsverksamheten planeras
enligt en separat tillsynsplan.
Prestationsmål 2016 - 2019
Öka det årliga antalet genomförda tillsyner enligt LBE.
Anpassa processer och arbetssätt till reformerade lagar.
Skapa rutiner för att delge personal i insatsorganisationen då behov finns att informera om
högre risker i en verksamhet.
Mål 2016

Måluppfyllelse

Handläggningen och administreringen av brandfarlig och explosiv vara ska
vara klar inom tre månader från att ärendet är inkommet och komplett.
Alla som handlägger explosiv och brandfarlig vara ska ha utfört utbildning i
ämnet.
Skapa större tydlighet för handläggare om vilken kompetens som kan
krävas hos föreståndare för brandfarlig vara.
Skapa rutiner för att delge och göra insatsorganisationen delaktig i
informationsspridning om risker och konsekvenser kring brandfarliga och
explosiva varor i olika verksamheter.
Utveckla handläggningsrutiner som medför kvalitet och effektivitet mot
tredje man i medlemskommunerna
Särskilda aktiviteter 2016
Måluppfyllelse
Alla handläggare ska hantera tillståndsansökan och inom två veckor från
att ärendet delats ut begära komplettering av den sökande om så krävs.
Alla handläggare ska alltid använda mallen som bekräftar att man tagit
emot fullständig komplettering.
MSB-kurs ska genomföras för personal som arbetar med LBE
Ge förslag på och genomföra tematillsyn för brandfarliga och explosiva
ämne
Samverka med LSO-ansvarig och ta fram objekt för tillsyn på brandfarliga
varor
I samband med skiftlagens förebyggandeutbildning informera om
verksamheter med större risker på grund av LBE.
Genomföra 20 stycken tillsyner för brandfarlig och explosiv vara enligt
tillsynsplan.
Ett projekt om hur verksamheter ska hantera gasflaskor ska tas fram. Ett
informationsblad ska tas fram som kan användas av
förebyggandeavdelningen eller insatspersonal för att informera
verksamheter om hur säker hantering av gasflaskor ska ske.
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7.4

Samhällsplanering

SÄRF är en remissinstans till kommunernas samhällsbyggnadsförvaltningar i frågor rörande
riskhantering i planprocessen och byggnadstekniskt brandskydd i bygglovsprocessen. SÄRF
verkar för en riskreducering i samhället genom att i kommunernas översikts- och
detaljplanering bevaka frågor som riskavstånd till farligt godsleder, brandvattenförsörjning,
översvämningsrisker med mera. I bygglovsprocessen granskar SÄRF att det byggnadstekniska
brandskyddet lever upp till gällande byggregler.
Prestationsmål enligt HP 2016 - 2019
Utveckla rutinerna för SÄRF:s delaktighet i planprocessen och bygglovsprocessen och verka
för en tidig medverkan i respektive process.
Utbilda medlemskommunernas bygglovshandläggare och inspektörer i delar av Boverkets
byggregler kap. 5
Mål 2016
Korta den interna handläggningstiden för byggärenden
Skapa och förankra nya rutiner för bygglovsgranskning hos
medlemskommunerna och SÄRF.
Handläggningen ska inte ta mer än fyra veckor från att ärendet är
inkommet och komplett.
Utveckla rutinerna för SÄRF:s delaktighet i planprocessen och
bygglovsprocessen och verka för en tidig medverkan i respektive process.
Svara på alla remisser innan svarstiden har gått ut.

Måluppfyllelse

Särskilda aktiviteter 2016
En specifik ämnesutbildning/- Byggnadsinspektörsträff, minst 1 gång. (BBR
delar av kap 5).
Ta fram utbildningsmaterial och/eller PM för personantal, gångavstånd,
lägre beläget tak, fönster i väggvinkel, utrymningsvägar, dörrar och beslag.
Utbilda byggnadsinspektörer i medlemskommuner i ovanstående.
Se över och eventuellt revidera minst ett av SÄRF:s PM som berör bygglov
Ta fram internt PM för granskning av brandskyddsdokumentationer.
Vidareutbildning av minst 2 av handläggarna i SÄRF i minst en kurs i BBR
Svara på alla mötesinbjudningar oavsett om vi ska delta eller inte.
Vid uppstartsmöten fokusera på förenklad riskhantering för samtliga
parter.
En kravspecifikation för riskanalyser ska tas fram
Verka för och stödja Borås Stad i arbetet med att ta fram övergripande
riskanalyser för farligt gods-lederna.

Måluppfyllelse

7.5

Sotning och brandskyddskontroll

Räddningstjänsten ska i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöra vissa
förbränningsanordningar och imkanaler enligt 3 kap. 4 § i lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor. Räddningstjänsten ska även ansvara för att det som ska rengöras också kontrolleras ur
brandskyddssynpunkt. Kontrollen innefattar även tak, skorsten och anslutande byggnadsdelar.
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Sotning och brandskyddskontroll sker på det sätt och med sådan frekvens som anges i
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om rengöring (sotning) och
brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6).
Sotningen är avgiftsfinansierad enligt en fastställd taxa. Sotningen och brandskyddskontrollen
är förlagd på entreprenad. Inom förbundet opererar ett flertal sotningsentreprenörer. SÄRF
arbetar för att upprätthålla en god samverkan och erfarenhetsutbyte med och mellan
entreprenörerna. SÄRF prövar enskilda fastighetsägares begäran att få tillstånd att sota den
egna fastigheten.
Prestationsmål 2016 - 2019
Genomföra utbildning i egensotning minst två gånger per år.
Slutföra och utvärdera projektet ”Brandskydd i glesbygd”.
Mål 2016
Stödja den enskilda genom rådgivning och information.
Minska antalet eldstadsrelaterade bränder.
Möjliggöra för gemene man att få utbildning i egensotning.
Yttra sig på ansökan om egensotning inom fyra veckor från komplett
ärende.

Måluppfyllelse

Särskilda aktiviteter 2016
1 ggr/år anordna träff med entreprenörer och SÄRF för att diskutera
verksamheten och utbyta erfarenheter
Projekt i samverkan med entreprenörer om "hur man eldar". Bland annat
informera om hur man eldar, vid dagar då SÄRF syns ”ute på stan”, Hemoch Villamässa på Åhaga samt vid själva sotningstillfället.
Anordna minst 2 kurser i egensotning, en på hösten och en på våren.
Uppdatera hemsida och Intranät med aktuell information.
Korta handläggningstiden till 4 veckor från komplett ansökan till beslut
Skapa mallar för tillstånd egensotning

Måluppfyllelse

7.6

Krisberedskap

SÄRF ger stöd till respektive kommunledning i deras krisberedskapsarbete inom områdena
utbildning, övning, sårbarhetsanalyser och planering. Under händelser och kriser kan stödet
avse förmedling av varning och information, omvärldsbevakning, analysarbete, samverkan,
transportstöd, sambandsstöd och liknande. Stödet till kommunerna planeras i dialog med
kommuncheferna.
Under en krishändelse ska SÄRF prioritera stöd till kommunerna vid hot mot
dricksvattensäkerheten, bortfall av el och tele, höga vattenflöden, stormhinder, snöoväder,
pandemi, epizooti, zoonoser och större skogsbränder. Under en krishändelse ska SÄRF även ha
förmåga och uthållighet att säkra egen förmåga att genomföra räddningsinsatser. I dagsläget
levererar SÄRF tjänsten säkerhetssamordnare till Borås, Mark och Ulricehamns kommun. SÄRF
tillhandahåller också tjänsten krisberedskapshandläggare som stöttar alla kommunerna i
förbundet i deras krisberedskapsarbete.
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Prestationsmål 2016 - 2019
Utbildade och övade samverkansbefäl ska kunna aktiveras för stöd till kommunerna enligt
fastställd plan.
Delta i planering och genomförande av övningar inom krisberedskap och samhällsstörningar
i samverkan med lokalt förankrade resurser.
RCB, inre befäl och samverkansbefäl ska utbildas inom kommunal krisberedskap.
Stödja arbetet för en förbundsgemensam Frivillig resursgrupp (FRG).
Medverka i kommunernas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser.
Mål 2016
Rutiner för aktivering av samverkansbefäl ska finnas
Inre befäl, RCB och samverkansbefäl ska ha kunskap om hur den
kommunala krisberedskapen är uppbyggd.
Möjligheten till ökad samverkan för de FRG som verkar i förbundet ska ses
över

Måluppfyllelse

Särskilda aktiviteter 2016
En utbildningsdag för samverkansbefäl ska genomföras
En utbildning för inre befäl, RCB och samverkansbefäl ska genomföras.
En utbildningsdag för FRG ska genomföras
SÄRF ska aktivt delta i framtagandet av kommunernas Risk- och
sårbarhetsanalyser

Måluppfyllelse

7.7

Brett säkerhetsarbete och övriga remisser

Det breda säkerhetsarbetet avser räddningstjänstens ansvar att verka för skydd mot andra
olyckor än bränder enligt 3 kap. 1 § i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Trafikolyckor,
fallolyckor och suicid är exempel sådana olyckor. En del förebyggandeinsatser behöver även
genomföras i samverkan med andra kommunala förvaltningar och myndigheter för att uppnå
ett gott resultat. Exempel på sådana insatser är att förebygga anlagd brand och stärka
brandskyddet hos äldre.
SÄRF är även remissinstans/sakkunnig i andra ärenden än de som berör plan- och byggfrågor.
Ärendena innebär främst yttranden i samband med serveringstillstånd och offentliga
tillställningar, sakkunnighetsutlåtanden efter brand, släckvattenberäkningar och vissa ärenden
enligt Seveso och Miljöbalken.
Prestationsmål 2016 - 2019
Öka deltagandet i kommunala samverkansgrupper gällande trygghet och säkerhet.
I samverkan med andra kommunala förvaltningar arbeta för att införa modellen om
individanpassat brandskydd bland kommunerna i förbundet.
I samverkan med andra kommunala förvaltningar och aktörer i samhället arbeta för att öka
frekvensen av brandvarnare och brandsläckningsutrustning hos allmänheten.
Personal som handlägger sakkunnigutlåtanden ska kompetensutvecklas inom detta område.
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Mål 2016
SÄRF ska vara representerade vid trygghetskapande möten i samtliga
kommuner
Genomföra riktade utbildningar och information till fastighetsägare
Öka antalet personer som handlägger sakkunnighetsutlåtanden

Måluppfyllelse

Särskilda aktiviteter 2016
Lagledare och platschefer ska medverka på förekommande BRÅ möten i
ägarkommunerna
Utifrån de olika ägarkommunernas behov medverka vid trygg- och
säkerhetsskapande åtgärder
Tillsammans med brandskyddsföreningen genomföra utbildningar riktade
mot fastighetsägare med syftet att höja brandsäkerheten i för de boende
Genomföra en utbildning i hur man skriver sakkunnighetsutlåtande

Måluppfyllelse

7.8

Insatsuppföljning

Räddningstjänsten ska följa upp inträffade olyckor och räddningsinsatser enligt 3 kap. 10 § i
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. SÄRF genomför insatsuppföljningar i syfte att
tillvarata erfarenheter från inträffade olyckor och räddningsinsatser, för att tillämpa dessa i ett
olycksförebyggande och insatsutvecklande syfte. Varje insats dokumenteras i en insatsrapport
som främst ligger till grund för insatsstatistik. Lokal och nationell insatsstatistik används i sin
tur som underlag till verksamhetsplaneringen.
Insatsuppföljning utförs enligt separata riktlinjer. Behovet av en insatsuppföljning och dess
omfattning styrs av den mängd erfarenheter som förväntas framkomma, hur pass
lättidentifierade erfarenheterna är samt till vilken målgrupp erfarenheterna riktas. SÄRF har
fyra arbetssätt för uppföljning; enkel insatsuppföljning, fördjupad insatsuppföljning, tematisk
insatsuppföljning och statistisk insatsuppföljning. Ibland genomförs insatsuppföljningar i
samverkan med andra myndigheter, så som polis, ambulans, trafikverket och SOS.
Prestationsmål 2016 - 2019
Utveckla och fastställ arbetssättet för enkel insatsuppföljning där den operativa personalens
delaktighet i insatsuppföljningar ökar och där fokus är på erfarenhetsåterföring.
Öka förmågan att ta tillvara och implementera erfarenheter från såväl SÄRF:s egna insatser
som insatser från andra räddningstjänster.
Olycksutredarna ska kompetensutvecklas inom områdena brandplatsundersökning och
kvalificerad olycksutredningsmetodik.
Mål 2016
Öka personalens delaktighet och förståelse för att arbeta med att följa
upp inträffade olyckor och insatser.
Verka för att vardagshändelserna/mängdolyckorna får ett ökat
inflytande över verksamhetsplaneringen.
Ta del av erfarenheter från insatser hos andra räddningstjänster.
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Särskilda aktiviteter 2016

Måluppfyllelse

Genomföra minst 6 stycken enkla insatsuppföljningar där lagen och
IL/SC ska involveras.
Presentera erfarenheterna från minst en fördjupad insatsuppföljning för
alla lagen i Borås.
Ta fram beslutsunderlag i form av statistik (statistisk insatsuppföljning)
och redogör för detta vid minst ett direktionsmöte.
En av olycksutredarna ska kompetensutbildas inom området
brandplatsundersökning eller kvalificerad olycksutredningsmetodik.
Bjuda in annan räddningstjänst för erfarenhetsutbyte i syfte att ta
tillvara erfarenheter från särskilda insatser som utretts.

8

Verksamhetsplan – Insats och beredskap

Insats och beredskap ansvarar i huvudsak för den operativa beredskapen och
insatsproduktionen, vilket omfattar:

8.1

•

Räddningsinsatser enligt LSO och övriga operativa uppdrag

•

Intern utbildning och övning

•

Försörjning och utveckling av materiel och fordon

•

Drift och utveckling av ledningscentral

•

Drift av förbundens verkstäder och fastigheter

•

Räddningstjänstplanering

•

Metodutveckling

•

Insatsplanering

•

Automatiska brandlarm

•

Bemanningsuppdrag inom annat ansvarsområde

Räddningsinsatser enligt LSO och andra uppdrag

SÄRF bedriver räddningstjänst i kommunerna i förbundet enligt 3 kap. 7 § i lagen (2003:778)
om skydd mot olyckor. Med begreppet räddningstjänst avses de räddningsinsatser som staten
eller kommunerna ska ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor i syfte att
hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö enligt 1 kap. 2§ i lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor. SÄRF ska ha förmåga att när som helst, vid behov,
genomföra en räddningsinsats. SÄRF tillhandahåller en egen dykorganisation för dyklarm och
andra dykuppdrag i viss omfattning. SÄRF genomför även insatser i väntan på ambulans (IVPA)
enligt avtal.
SÄRF är ansluten till SOS Alarm genom avtal för mottagning och förmedling av larm från 112
och för mottagning och förmedling av automatiska brandlarm. Det finns även en
larmanordning vid varje brandstation som kan användas i nödsituationer. SÄRF driver en egen
ledningscentral. För att påskynda utalarmering av räddningsstyrkor finns så kallade förlarm vid
larmtyperna; brand i byggnad, trafikolycka, järnvägsolycka, drunkning, suicid, dykolycka och
fastklämd person, vilket innebär att SOS-operatören kan larma ut räddningsstyrkor innan en
intervju är slutförd. Inre befäl ges också möjlighet till medlyssning av SOS-samtal vilket syftar
till att ytterligare påskynda och utforma utlarmningen.
I samband med allvarliga olyckor kan allmänheten varnas och informeras genom ett ”Viktigt
meddelande”. Meddelandet kan användas bland annat vid gasutsläpp, stora bränder med
kraftig rökutveckling och svåra vädersituationer. ”Viktigt meddelande” kan ges som ett
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varningsmeddelande med signal via tyfoner utomhus i centrala Borås, Mark och Ulricehamn
och/eller som ett informationsmeddelande via radio, TV och telefon.
Prestationsmål 2016 - 2019
Minska tiden mellan inkommet SOS-samtal och räddningstjänstens
ankomst till skadeplatsen.
Utreda behov av operativ anpassning utifrån framtagna insatskartor.
Förmågebeskrivningar för alla räddningsstyrkor och operativa funktioner
ska finnas.
Omarbeta ledningshandboken.
Alla räddningsstyrkor ska ha tillgång till förmågeanpassade ledningsstöd i
form av kvalitetssäkrade förslag på handlingsmönster för de vanligaste
händelsetyperna.
Varje räddningsstyrka ska kunna komplettera lägesrapporter med hjälp av
bildöverföring från olycksplatsen.
Inventera behov och möjligheter att sprida ytterligare specialfunktioner på
RIB-stationer.

8.2

Måluppfyllelse

Insatsplanering

För att räddningstjänsten ska kunna genomföra en säker och effektiv insats vid en brand eller
annan olycka, krävs att lättolkad information om objektet finns tillgänglig. Objektsinformation
upprättas och uppdateras av ägaren/verksamhetsutövaren och SÄRF tar del av denna i de fall
det krävs. I vissa fall tar SÄRF fram och uppdaterar insatskort/insatsplaner för specifikt utvalda
objekt.
SÄRF kontrollerar löpande framkomligheten på räddningsvägar till de fastigheter där
räddningstjänstens stegutrustning utgör en alternativ utrymningsväg över 11 meter, och för en
dialog med fastighetsägare om lösningar i de fall där framkomligheten är undermålig. På
uppdrag av kommunerna svarar SÄRF för att underhålla och prova aggregat för viktigt
meddelande till allmänheten.
Prestationsmål 2016 - 2019

Måluppfyllelse

Förenkla framtagningsprocessen av insatsplaner och överlåta produktion
av insatsplaner till respektive verksamhet i större utsträckning.
Alla automatlarmsobjekt ska vara beskrivna i överskådliga insatskort som
är lättillgängliga för den aktuella räddningsstyrkan.
Vägledningar för utformning av tekniska lösningar för brandskydd som kan
komma att användas vid insats ska tas fram.

8.3

Metodutveckling, intern utbildning och övning

Metodutveckling, intern utbildning och övning bedrivs i syfte att stärka SÄRF:s operativa
förmåga, och i förlängningen utveckla och säkerställa att SÄRF kan genomföra effektiva
räddningsinsatser enligt 1 kap. 3 § i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Den interna
utbildningen och övningen involverar samtliga operativa funktioner och planeras enligt
separata utbildnings- och övningsplaner. Metodutveckling genomförs i projektform. Större
metodutvecklingsprojekt genomförs med stöd från eller i samarbete med andra myndigheter,
så som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Sveriges Tekniska
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Forskningsinstitut, SP. De flesta aktiviteterna inom metodutveckling, intern utbildning och
övning genomförs på SÄRF:s övningsanläggning Guttasjön.
Prestationsmål 2016 - 2019
Övning och utbildning ska i högre grad anpassas till fastlagda
handlingsmönster och räddningsstyrkans/individens förväntade förmåga.

Måluppfyllelse

Den fleråriga utbildningsplanen för återkommande övningar ska
omarbetas.
Övningsplaner ska utarbetas för att alla operativa befäl regelbundet ska få
tillräcklig övning i sin befälsroll.
Regelbundna övningar ska genomföras tillsammans med samverkande
organisationer.
Berörd operativ personal ska utbildas om de risker som föreligger vid
samtliga anläggningar med farlig verksamhet enligt LSO 2 kap. 4§.
Det ska finnas en utsedd utbildningsansvarig till alla relevanta olyckstyper.
Utveckla arbetet avseende risk- och behovsanpassad metodutveckling.
Förmågan att ta del av framgångsfaktorer hos andra räddningstjänster ska
utvecklas.

8.4

Automatiska brandlarm

SÄRF tillhandahåller en tjänst gentemot de anläggningar och verksamheter som vill ansluta
sina brandlarmanläggningar till räddningstjänsten. Tjänsten tecknas i avtalsform och är
avgiftsbelagd. Tjänsten innebär kortfattat att ägare/innehavare får ansluta en
brandlarmanläggning till SÄRF för någon form av åtgärd vid inkommen larmsignal (teknisk
indikering) eller vid fellarm.
Prestationsmål 2016 - 2019
Arbeta för att minska antalet felaktiga automatlarm.

8.5

Måluppfyllelse

Restvärderäddning

Räddningstjänsten kan i vissa fall initiera och utföra akut restvärderäddning i syfte att minska
eller förhindra ytterligare skador efter en olycka. Förutsättningarna för detta regleras genom
avtal med Försäkringsbranschens Restvärderäddning i Sverige AB. Akut restvärderäddning
innebär att räddningstjänsten efter beslut från räddningsledaren, kan utföra åtgärder för att
skapa torr och rökfri miljö i byggnad upp till en omfattning av 16 persontimmar. Vid behov av
vidare restvärdeåtgärder, så kallad fortsatt restvärderäddning, kan räddningstjänsten utföra
detta som entreprenör under samordning av en restvärdesledare alternativt på uppdrag av
annan behörig beställare, såsom ägare, försäkringsbolag eller miljörestvärdeledare. Fortsatt
restvärderäddning kan omfatta skadetyperna brand, vatten, samt transport- och miljöolyckor.
Prestationsmål 2016 - 2019

Måluppfyllelse

Utveckla rutiner, taktik, kunskap och metoder för att minimera
följdskadorna vid en olycka.
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9

Administration och service

Administration och service ansvarar i huvudsak för att

9.1

•

skapa administrativa förutsättningar för en professionell produktion inom hela
räddningstjänstförbundet

•

utveckla administrativa rutiner och system som motsvarar dagens behov och öppnar
möjligheter inför framtiden

•

tillhandahålla hög kompetens för att kunna erbjuda en hög servicenivå till kunder och
anställda

Administrativ service

Administrativ service handlägger ärenden rörande förbundets ekonomi och personal och vi
arbetar med post- och diariehantering samt ansvarar för drift och funktionalitet hos IT-system.
2016 hanterades 5146 leverantörsfakturor och 2357 kundfakturor, 888 ärenden diariefördes
och 480 anställda administrerades för lön och övrig hantering. Vi tar årligen emot ca 8400 mail
vilket är 4% av totalt antal mail, resterande är spammail som stoppas av vårt virusskydd och
brandvägg.
Under 2016 har vi genomfört ett antal förbättringsprojekt såsom framtagande av ny
Arbetsmiljöpolicy och Handlingsplan mot kränkande behandling samt genomgång av avtal och
löptider och införande av ett gemensamt avtalsregister.

9.2

Lokalvård och ekonomipersonal

Lokalvård sker dagligen och samtliga ytor städas minst en gång per vecka. Beställning av
förbrukningsmaterial sker från huvudstationen och distribueras ut till övriga brandstationer i
förbundet.

9.3

Guttasjöns övningsområde

För att en utbildning ska kunna genomföras krävs planering av tid, instruktör och plats med
fokus på högsta säkerhet för personer, materiel och miljö. Servicebeställning ska göras och
hemtagning av övningsmateriel med allt från plåster till lastbilshytter.
Under 2016 serverades 5211 luncher, 3639 smörgåsar inklusive kaffeservering samt SÄRF´s
eget julbord för personalen. Lokalvård och annan hushållning tar tid, vissa dagar är det så
fullbokat att flexibilitet och hjälpsamhet behövs av både gäster och egen personal.
Egen personal underhåller fastigheter och anläggningar. Övningsanordningar förbereds och
återställs årligen för ca 500 grupper. Studiebesök på andra anläggningar har inspirerat till
nytänkande för hantering av övningsanordningar, bland annat inköp av plåtmöbler som
övningsobjekt.
Under 2016 har investerats och uppförts en tälthall där bilar, verktyg och material nu kan
förvaras i värme och under tak, Luleåhuset murades om och tvättades, ny eldningscontainer
införskaffades till gasolhuset, förnyelse av fältets fordon såsom lastväxlare och släckbil.
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Politisk representation Direktion 2016

Direktionen är förbundets beslutande organ och tillika förbundsstyrelse. Direktionen har haft sex
sammanträden under år 2016.
Ordförande

Ulf Olsson (S)

Borås Stad

1-e vice ordförande tom 30 april

Margareta Lövgren (M)

Marks kommun

1-e vice ordförande from 1 maj
2-e vice ordförande tom 30 april

Crister Persson (C)
Crister Persson (C)

Tranemo kommun
Tranemo kommun

2-e vice ordförande from 1 maj

Tomas Johansson (M)

Marks kommun

Ledamot

Peter Rosholm(S)

Bollebygds kommun

Ledamot
Ledamot

Annette Carlsson (M)
Johnny Carlsson (C)

Borås Stad
Herrljunga kommun

Ledamot
Ledamot
Ledamot

Stefan Carlsson (S)
Mattias Josefsson (S)
Bengt Hilmersson (C)

Svenljunga kommun
Ulricehamns kommun
Vårgårda kommun

Ersättare
Ersättare
Ersättare tom 30 september
Ersättare from 1 oktober
Ersättare

Christer Johansson (M)
Morgan Hjalmarsson (L)
Lena Palmén (S)
Malin Carlsson (S)
Christina Abrahamsson (M)

Bollebygds kommun
Borås Stad
Borås Stad
Borås Stad
Herrljunga kommun

Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare

Lisa Dahlberg (S)
Johan Björkman (M)
Tony Hansén
Roger Wilhelmsson (M)
Christer Forsmark (S)

Marks kommun
Svenljunga kommun
Tranemo kommun
Ulricehamns kommun
Vårgårda kommun

Adjungerad

Ann-Charlotte Stenkil (M)

Varbergs kommun

Adjungerad
Adjungerad

Jana Nilsson (S)
Cristina Bernevång (KD)

Varbergs kommun

Adjungerad
Adjungerad

Lennart Andreasson (V)
Tom Andersson (MP)

Adjungerad
Adjungerad

Crister Spets (SD)
Anders Leijonhielm (LPO)
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Revisorer

Förbundet ska revideras av minst tre revisorer som är gemensamma för förbundsmedlemmarna. Borås, Mark
och Ulricehamn utser vardera en revisor samt en ersättare för denna. Borås revisor är sammankallande.
Dessutom kan övriga medlemskommuner om de så önskar utse vardera en revisor och en ersättare för denne.
Revisorer
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ersättare
Ersättare
Ersättare

Boris Preijde (M)
Roger Fogelström (M)
Ulf Tranfors-Gustafsson (M)
Ingrid Isaksson (S)
Weine Eriksson (S)
Ingwer Kliche (S)
Eva Ryberg (S)
Lars-Erik Josefsson (M)

Borås Stad
Marks kommun
Tranemo kommun
Ulricehamns kommun
Vårgårda kommun
Borås Stad
Marks kommun
Ulricehamns kommun
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Förvaltningsberättelse
Verksamhetsidé

Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett samverkansorgan för kommunerna Bollebygd,
Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är
adjungerade till förbundet. Avtal som reglerar samverkan med Varberg finns.
Förbundet är ett offentligrättsligt organ utifrån kommunallagen. Verksamheten grundar sig på
förbundsordningen som beslutats av kommunerna. Sammanfattningsvis ska förbundet;
- Stärka Sjuhärad som attraktiv och konkurrenskraftig tillväxtregion
- Stödja kommunerna i deras samverkan och i omvärldsbevakning
- Samverka med nationella organ liksom Västra Götalandsregionen och andra myndigheter och
organisationer på regional nivå.

Arbetsformer
Förbundet bedriver bas och temporär organisation med kansli och förtroendevalda samt fördelar
tillväxtmedel. Genom avtal med Västra Götalandsregionen beslutar Direktionen om användning av
regionens bidrag för tillväxtsatsningar i Sjuhärad. I princip gäller medfinansiering med egna
förbundsmedel. Förbundet bedriver också Navet Science Center samt Medarbetarcentrum. De senare
verksamheterna finansieras och nyttjas olika av medlemskommunerna. Mot den bakgrunden förs dessa
som egna resultatenheter i den interna redovisningen. Sedan april månad är förbundet också huvudman
för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.
Förbundets arbetsformer bygger på en generell strategi med
- Politiskt engagemang i Direktion
- Politiska beredningsgrupper och utsedda styr- och ledningsgrupper för särskilda frågor
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund har under år 2016 haft två beredningsgrupper, Hållbar
regional utveckling (BH7) och Välfärd & Kompetens. Beredningsgrupperna har till uppgift att:
-

Arbeta med strategiska frågor
Bereda ärenden inom sitt kompetensområde till Direktionen
Ta initiativ i frågor
Företräda kommunalförbundet inom sitt verksamhetsområde

Förbundet utser också Sjuhärads representanter i regionala beredningar samt nominerar deltagare till
styrelsen för VästKom som är Västsvenska kommunalförbundens samorganisation som arbetar med
utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.
Förbundskansliet bistår de politiska organen, och har kontakt gentemot kommunala förvaltningar och
andra myndigheter och organisationer. Utöver basorganisationen finns temporära resurs- och
kompetensförstärkningar.
Förbundets verksamhet bygger i hela sin omfattning på samverkan. I syfte att tillvarata och fånga upp
utveckling inom de kommunala verksamhetsområdena med sikte på samverkan, deltar kansliet i stort
sett regelbundet i förekommande tjänstemannagrupper mellan medlemskommunerna såsom t ex
kommun, utbildnings-, och socialchefsgrupp, nätverk för vård- och omsorgschefer och
samhällsbyggnad.
På regional nivå samverkar kansliet med länets övriga kommunalförbund samt VästKoms kansli, andra
regionala och delregionala grupper såsom Västra Götalandsregionen (VGR), Länsstyrelse, Högskola och
Arbetsförmedling. På tjänstemannanivå möts de fyra kommunalförbunden för samverkan via VästKom i
vad som benämns ledningsgrupp VGK.. Förbundsdirektör och Regionutvecklingschef medverkar i
Västgruppen för beredning av frågor inom regional utveckling och tillväxt till Beredningen för hållbar
utveckling Västra Götaland (BHU). I BHU möts de fyra kommunalförbunden och representanter för
VGR om strategiska frågor inom regional utveckling och tillväxt. På politisk nivå representerar presidiet
och ordförande för BH7 förbundet i VästKoms styrelse och BHU. Direktionens ordförande representerar
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förbundet i Samrådsorganet där de fyra kommunalförbunden via VästKom samverkar med VGR om
strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor.
Samverkan är också en av de viktigaste förutsättningarna för att utveckla NAVET liksom
Medarbetarcentrum. Under 2016 har dessa samarbetat med åtskilliga olika institutioner och
organisationer både i och utanför Sjuhärad.

Händelser av väsentlig betydelse

Förbundet tog den 1 april över huvudmannaskapet för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.
Närvårdssamverkans avtalsparter är kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga,
Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda samt Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden. Verksamheten finansieras
av de ingående avtalsparterna och redovisas som egen resultatenhet i den interna redovisningen. Mer
information om verksamheten finns under rubrik Närvårdssamverkan.
I övrigt har verksamheten förflutit enligt plan.

Väsentliga personalförhållanden

Andelen anställda på förbundet under år 2016 är totalt 41,58 årsarbetare (åa) i jämförelse med år 2015
då andelen årsarbetare var 39,5. Fördelat mellan verksamheterna är andelen årsarbetare på kansliet 15
åa (17 åa år 2015), Navet 21,58 åa (18,9 åa år 2015), Medarbetarcentrum 3 åa (3,6 åa år 2015) och
Närvårdssamverkan 2,0 åa. Se bilaga 1.
Att andelen årasbetare på kansliet minskat år 2016 i jämförelse med år 2015 är beroende på avslutade
projekt.
Navets ökade anställda är beroende att Projekt HELA tillkom under hösten 2015.
Medarbetarcentrums personalminskning genomfördes i samband med halvårsskiftet 2015 och är
beroende på anpassning till budget då andelen medlemskommuner minskat.
Närvårdssamverkan har tillkommit med 2 aå from 1 april 2016.
Sjukfrånvaro år 2016
Total sjukfrånvaro
Varav kvinnor
Varav män
Varav över 60 dagar
Varav kvinnor över 60 dagar
Varav män över 60 dagar

6,3 %
70,9 %
29,1 %
64,1 %
71,7 %
28,3 %

Resultat 2016

Förbundet totalt redovisar ett positivt resultat på 2 604 tkr i jämförelse med år 2015 då resultatet var ett
underskott om 56 tkr.
Förbundskansliets resultat är ett överskott om 1 124 tkr i jämförelse med ett underskott om 776 tkr år 2015.
Överskottet år 2016 beror på att en årsarbetare hållits vakant beroende på osäkerheten kring de ökade
pensionskostnaderna som uppkom under 2015 beroende på ny modell för beräkning av pensionskostnader
och att lönerna för stor andel av medarbetarna på kansliet överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Kostnaderna
för pensioner har ökat med 889 tkr i jämförelse med år 2015. Därutöver har tjänst som förbundssekreterare
varit vakant sedan maj månad då beslut fattades om att inrätta tjänst som administrativ chef. 1 665 tkr
bestående av kommunernas tillväxtmedel har förts över till år 2017 för att nyttja till fortsatt utveckling av
förbundets nio prioriteringar.
Navets redovisar ett positivt resultat på 1 145 tkr i jämförelse med år 2015 som redovisade ett överskott om
896 tkr. Resultatet för 2016 består av flera delar, 340 tkr motsvarar intäkter från försäljning av utställningar
och material samt ersättning för engagemang i externa projekt. 250 tkr reserveras årligen för att nå målet
med 10% av omsättningen i eget kapital. 550 tkr är kopplat till HELA-projektets rekvirering då utbetalning
sker halvårsvis.
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Medarbetarcentrum gör ett positivt resultat om 334 tkr i jämförelse med år 2015 då ett underskott om 64 tkr
redovisades. Överskottet för år 2016 beror på en långtidssjukskrivning som inte ersatts.
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg gör ett överskott om 368 tkr till största del beroende på vakant tjänst.
Dessa medel förs över till 2017 varför det i resultaträkning ser ut som att verksamheten går plus/minus noll.
Finansieringen i form av avgift från medlemskommunerna för förbundskansli och tillväxtmedel har varit
73 kronor per invånare. Av detta betalas 2 kronor/inv. som medlemsavgift till VästKom. För Varbergs
kommun är bidraget 11 kronor/inv. Summa medlemsbidrag till förbundet år 2016 var 16 434 tkr varav
8 000 tkr för utlysning av tillväxtmedel.
Navet finansieras dels av medlemskommunerna men har också intäkter från Skolverket, bidrag från Västra
Götalandsregionen och temporära projektmedel.
Medarbetarcentrums basverksamhet utgörs främst av intäkter från medlemskommunerna och har
därutöver ett tjänsteutbud som säljs till både medlemskommuner och andra.
Närvårdssamverkan finansieras av medverkande kommuner och Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden
(HSN). Medverkande kommuner bidrar med 5,06 kr per invånare och HSN bidrar med motsvarande hela
summa.
Det positiva utfallet i relation till budget för kansliet, Medarbetarcentrum och Närvårdssamverkan är i
huvudsak beroende på vakanta tjänster. Om tjänsterna varit tillsatta hade ett nollresultat redovisats för
dessa verksamheter.
Navets positiva resultat beror på flera delar där bla ökade intäkter tillkommit i relation till budget i form av
ökad försäljning och medverkan i externa projekt. 540 tkr är kopplat till projekt HELA.
2016 års resultat i jämförelse med prognos i delårsbokslut efter augusti avviker för samtliga verksamheter.
För kansli och tillväxtmedel finns det utifrån nuvarande bokföringsrutiner vissa svårigheter att göra
prognos för slutligt utfall. För 2017 finns ambitionen att förändra och därigenom underlätta
prognosarbetet.
Navet är beroende på ökade intäkter i relation till budgeterat och medverkan i externa projekt som inte var
med i plan för 2016.
Medarbetarcentrums prognos efter augusti månad var baserad på full bemanning vilket inte funnits pga
sjukfrånvaro.
För Närvårdskontoret är huvudförklaringen till prognosavvikelsen att vakant tjänst inte tillsattes som
planerat.
Balanskravsutredning
Kommunalförbundet redovisar ett positivt balanskravsresultat för 2016. Förbundet använder inte
resultatutjämningsreserv (RUR).
Beräkning av balanskravsresultat
Årets resultat enligt resultaträkningen
Reducering av samtliga realisationsvinster
Balanskravsresultat

Belopp i tkr
+ 2 604
0
+ 2 604

God ekonomisk hushållning
Direktionen har tidigare beslutat att verksamhetens underliggande omslutning och karaktär bedömts
motivera ett Eget kapital för förbundskansliet om cirka 4 miljoner kronor. Navets styrgrupp har bedömt
att ett eget kapital om 10% är motiverat. Det totala utgående egna kapitalet är vid årets utgång 7 775tkr..
Varav kansliet har ett överskott på 5 918 tkr, Navet uppvisar ett överskott om 1 939 tkr och
Medarbetarcentrum har genom årets positiva resultat återställt stor del av tidigare års resultat och har nu ett
underskott i eget kapital om 82 tkr att jämföras med år 2015 som var ett underskott om 416 tkr.
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Verksamhetens förväntade utveckling
Under år 2017 kommer förstudier genomföras av behovet av att stärka förbundets insatser inom områdena
e-kontor, besöksnäring och framtidsbild Borås. Syftet är att bidra till ökad måluppfyllelse inom målområdet
En region för alla och En region som syns och engagerar i de prioriterade målen i Boråsregionens tillväxtoch utvecklingsstrategi 2014-2020 samt identifiera kommunalförbundets behov av förstärkning av insatser
för den regionala utvecklingen.
Medfinansiering av E20
Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund beslutade 2013-05-30 att underteckna
avsiktsförklaring att för egen del medfinansiera utbyggnaden av E20 på sträckorna förbi Vårgårda,
Vårgårda till Vara, förbi Skara samt Götene till Mariestad med 15 000 tkr i 2013 års penningvärde plus s.k.
anläggningsindex under förutsättning att samtliga ingående kommuner, kommunalförbund samt Västra
Götalandsregionen undertecknar motsvarande avsiktsförklaring. Avtal har tecknats och förbundet har
avsatt 9500 tkr från år 2014 och återstående summa ska avsättas under en period av fyra år. Under år 2016
har 1 375 tkr avsatts. Anläggningsindex ligger även i år på minus varav inga medel avsätts för det för år
2016.

Läsanvisning
I nästkommande avsnitt presenteras Kommunalförbundets beredningsområden. För varje berednings
område redovisas hur 2016 års arbete har styrts mot de uttalade målen:
-

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
Gränsöverskridande möten och samverkan
Främja innovation och nytänkande

Därefter följer redovisning av verksamheterna Navet, Medarbetarcentrum och Närvårdssamverkan Södra
Älvsborg.
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Regional utveckling och hållbarhet

Förbundets verksamhet inom området regional utveckling i Sjuhärad (BH7) handlar till stor del om att
biträda medlemskommuner och förtroendevalda i regionalt och delregionalt förhandlingsarbete,
utredningar och utvecklingsarbete. I ansvarsområdet ingår:
•
•
•
•
•
•

Infrastruktur
Samhällsbyggnad
Kollektivtrafik
Tillväxt
Kultur
eSamhälle

Kansliet har inom beredningsområdet under 2015 främst arbetat med remisshantering av infrastrukturfrågor ett flertal s.k. åtgärdsvalsstudier tillsammans med Trafikverket och VGR, delregionala och regionala
kollektivtrafikfrågor samt utvecklingsarbete kring Götalandsbanan. Fokus har även lagts på att utföra
fortsatt kvalitetsarbete inom tillväxtutlysning. Ett fördjupat arbete inom området eSamhälle har tagit vid
samt revideringsarbete inom regional och även delregional kulturstrategi.
Hur arbetet styrts mot de strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
Genom aktivt arbeta med att lyfta Sjuhäradsperspektivet genom kunskaps- erfarenhetsutbyte och
samordning mellan medlemskommunerna och därigenom flytta fram positionerna på både delregional och
regional nivå gagna invånarna inom kommunalförbundets ansvarsområde.
Resultat: Vid nätverksmöten med företrädande tjänstemän från kommuner samt vid beredningsmöten
diskuteras frågor för gemensamt förhållningssätt fram gentemot t ex VGR, övriga kommunal- och
länsförbund och Länsstyrelsen.
Gränsöverskridande möten och samverkan
Möten i nätverk och samverkansgrupper med andra externa aktörer medverkar till att
medlemskommunernas gemensamma erfarenheter, problem, resurser och synpunkter tas tillvara och
används i möten med beredning och övriga förtroendevalda. Resultat av möten inom olika
verksamhetsområden leder till gemensamma delregionala satsningar.
Resultat: Information om och dialog kring t ex nationella och regionala handlingsplaner och satsningar
inom beredningens ansvarsområden har skett i stor omfattning. Analysarbete och diskussion kring
gemensamma delregionala satsningar sker främst inom kommunalförbundets nätverksmöten inom
respektive område.
Främja innovation och nytänkande
Beredningens frågor inom ansvarsområdena är av strategisk art. Arbetssättet är att med nytt tänkande och
innovativa lösningar möta framtida behov och utmaningar utifrån begränsade resurser.
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Område Infrastruktur
Uppgift
Kansliets uppgift är att vara en samordnande part och stödorganisation för att säkra
medlemskommunernas intressen inom person- och godstransportinfrastrukturområdet på regional och
nationell nivå.
Hur arbetet styrts mot de strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
Under året har arbetet startat med att ta fram förslag till ny nationell och regional infrastrukturplan för
perioden 2018-2029. Under året har en systemanalys arbetats fram som beskriver vilka funktioner i den
regionala planen som ska prioriteras. Kandidater till brister över 25 miljoner har processats fram. Ett stort
arbete har under året lagts på att arbeta fram remissvar Godstransportstrategi för Västra Götaland,
Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränser till vägarnas trafiksäkerhetsstandard och Förslag
till prioriterade cykelvägar längs regionalt/statligt vägnät i Västra Götaland 2016-2020 samt på
åtgärdsvalsstudier (ÅVS) såsom ÅVS Viskadalsstråket. Arbetet har skett i tät dialog med
medlemskommunerna. Mycket arbete har även lagts på Götalandsbanan och de korridorval som föreslås
genom området. Noden Borås är en stor ÅVS som pågått under året där kansliet deltagit.
Resultat: Arbetet har inneburit att Sjuhärads beslut kring remisser och deltagande i arbetsprocesser bidragit
till att stärka delregionen. Arbetet har också inneburit att Sjuhärad som delregion syns än mer i det regionala
arbetet såsom att kansliet samordnat det pågående arbetet med ny regional infrastrukturplan, exempelvis
systemanalys och kandidater till brister över 25 miljoner inför fortsatt arbete på den regionala nivån.
Gränsöverskridande möten och samverkan
Kommunalförbundet har deltagit i den strategiska infrastrukturgruppen som leds av VGR. Deltagit i arbetsoch styrgrupper initierade av Trafikverket.
Nedan redovisas några aktuella nätverk och samverkansstrukturer:
•
•
•
•

Strategisk infrastrukturgrupp - VGR
Samhällsbyggnads- infrastrukturchefsnätverk
Tjänstemannagrupp Samverkansnätverk Göteborg-Borås
Arbets- och styrgruppsarbete inom ett flertal ÅVS:er (exempel är Noden Borås, Viskadalsstråket)

Resultat: Samverkan medlemskommunerna emellan med att arbeta fram en gemensam syn för Sjuhärad har
stärkt delregionens påverkan på det regionala planet och inneburit en bra grund att arbeta vidare på. Bland
annat har kansliet haft en sammanhållande roll i samverkansnätverket som där resulterat i en bredare
samsyn gällande den regionala betydelsen med ny stambana genom delregionen.

Område Samhällsbyggnad
Uppgift
Kansliets uppgift och ansvar inom samhällsbyggnad har inneburit regelbundna möten under det gånga året.
Arbetet har skett inom samhällsbyggnadschefsnätverk och som sammanhållande i samverkansgruppen
Göteborg-Borås.
Hur arbetet styrts mot de strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
I arbetet med Götalandsbanan ligger fokus på samhällsbyggnad och målet är att stärka Sjuhärad i en
förstorad arbetsmarknadsregion. Remissvar har arbetats fram gemensamt med alla kommuner på
deletappen ÅVS Bollebygd-Borås.
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Resultat: Erfarenhetsutbyte mellan kommunerna skapar en ökad kunskap och medvetenhet om
Boråsregionens medlemskommuner samt bidrar till att stärka delregionen. Kännedom om enskilda
kommuners översiktsplanering och andra kommunspecifika dokument har resulterat i erfarenhetsutbyten
som inneburit att kontakter mellan kommunerna har underlättats.
Gränsöverskridande möten och samverkan
Strävan att öka samverkan gällande Götalandsbanans framtid har skett genom kontakter med Trafikverket,
Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionen och kommuner i sträckningen Göteborg – Borås samt mot
Varberg.
Resultat: Möten och olika samverkansinitiativ har lett till att samhällsbyggnadsfrågan har lyfts upp utifrån ett
Sjuhäradsperspektiv. Arbetet med Götalandsbanan på både regional och delregional nivå har lett till nya
gränsöverskridande kontakter för samverkan med samhällsbyggnad som fokus. Arbete med Stråket
Göteborg-Borås 2035 har i högsta grad bidragit till Västra Götalandsregionens utredningar såsom
Funktionsutredningen som beskriver vilken funktion den nya stambanan behöver ha för att möte
framtidens resebehov i stråket Göteborg-Borås. Funktionsutredningens arbete visade också på behovet av
en kapacitetsutredning gällande ny stambana mellan Borås-Göteborg. Sverigeförhandlingen har därefter
givit Trafikverket i uppdrag genomföra kapacitetsutredning på sträckan.
Främja innovation och nytänkande
Eftersom samhällsbyggnadsområdet är nyskapande har kansliet tillsammans med kommunala representanter
i samhällsbyggnadschefsnätverket arbetat med att tänka nytt, strategiskt och innovativt i hur samverkan bör
utformas för att bäst tjäna sitt syfte.

Område kollektivtrafik
Uppgift
Kansliets uppgift och ansvar inom kollektivtrafiken är att på strategisk nivå samordna kommunernas
övergripande önskemål gällande kollektivtrafiken samt svara på remisser från Västra Götalandsregionen och
Västtrafik.
Hur arbetet styrts mot de strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
Arbetet med revidering av Regionala Trafikförsörjningsprogrammet har under året resulterat i ett
uppdaterat styrdokument för kollektivtrafiken. Arbetet har skett i samarbete med medlemskommunerna.
Resultat: Arbetet tillsammans med Boråsregionens medlemskommuner har inneburit att stor påverkan på
inriktningen vid revideringen av det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet.
Gränsöverskridande möten och samverkan
Boråsregionen har deltagit i det strategiska arbetet som leds av Västra Götalandsregionen tillsammans med
Västtrafik och övriga kommunalförbund.
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Område Kultur
Uppgift
Kommunalförbundets uppgift är att ha en samordnande funktion i kulturarbetet och fungera som en
stödorganisation för att säkra medlemskommunernas intressen på regional nivå. I uppdraget ingår att
utveckla befintliga och skapa nya nätverk och strukturer som länkar samman kommuner, kulturliv,
näringsliv och civilsamhälle. Boråsregionens kulturplan är ett viktigt styrdokument. Andra styrdokument att
förhålla sig till är den regionala kulturstrategin och den regionala kulturplanen.
Hur arbetet styrts mot de strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
Direktionen antog under hösten 2016 en reviderad version av kulturplan för Boråsregionen 2016-2019.
Syftet med kulturplanen är att fördjupa samarbetet mellan Sjuhärads kommuner för att skapa en långsiktig
och hållbar utveckling av kulturen i området.
Resultat: Den reviderade delregionala kulturplanen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 20162019 har arbetas fram av Boråsregionens kulturnätverk under 2015-2016. Den utgår från utvärderingen av
den första kulturplanen för perioden 2013-2015 samt de målbilder för kulturutvecklingen i Sjuhärad som
togs fram i samband med processen för den regionala kulturplanen samma år. Boråsregionens kulturplan är
styrande för projekt som söker medel från förbundet i samband med förstudier och utlysningar inom
målfrågan ”Främja en aktiv och nyskapande kulturregion” och projekt som ligger i linje med den prioriteras.
Fem målbilder för den delregionala kultursamverkan prioriteras: Kreativt kluster för kultur, Kultur som
horisontellt perspektiv, Skulpturregionen Sjuhärad, Vävcenter Sjuhärad och Biblioteket som demokratisk
kulturarena. Följande utvecklingsområden i kulturplanen är Kulturarv och natur, Offentlig konst samt Nya
mötesplatser och gränsöverskridande samarbeten. Kulturplanen är ett levande styrdokument som styr vilka
projekt som tilldelas bidrag och vilka frågor som ska prioriteras i samarbetet.
Gränsöverskridande möten och samverkan
En grupp som består av kommunernas kulturchefer träffas regelbundet för att diskutera kultursamverkan i
Boråsregionen och samordna strategiska kultursatsningar. Vid nätverksmöten bjuds olika aktörer in för att
presentera projekt och insatser som är värdefulla för kulturutvecklingen i delregionen och regionen.
Olika forum inom kulturområdet där kommunalförbundet medverkar:
• Kulturchefsnätverk
• VGR koncernstab kultur
• Processledare för kultur i övriga kommunalförbund
Resultat: Under året har Boråsregionens kulturnätverk träffats vid 7 olika tillfällen. Vid träffarna har gruppen
fått information om pågående kulturprojekt i Sjuhärad och diskuterat gemensamma frågor och framtida
projekt. Vid några tillfällen har representanter från Kultur i Väst och Västarvet informerat om satsningar
som pågår i regionen och berör Boråsregionens kulturliv. I maj bjöd regionens Kulturnämnd in ansvariga
kulturpolitiker till en dialog om kultursamverkan mellan regionen och Boråsregionen och i november fick
kultursamordnaren presentera vad som pågår i Sjuhärad utifrån målområdet Arenor och nätverk i den
regionala kulturplanen. Bibliotekscheferna träffas regelbundet för att diskutera bibliotekssamverkan och
gruppen fungerar som en arbetsgrupp för biblioteksfrågor till Boråsregionens kulturnätverk. Vid möten har
även aktuella statliga utredningar och remisser diskuterats som den nationella kulturskoleutredningen, ny
museipolitik, gestaltad livsmiljö mm. Boråsregionen har tillsammans med regionen, Kulturrådet, Turistrådet
Västsverige och Region Småland ingått i en grupp som arbetat med strategisk utvecklingen av
kultursystemet kring Glasets Hus i Limmared. Planeringen för en gemensam temadag för kulturprojekt i
Boråsregionen påbörjades under hösten. Syftet med temadagen är att förankra den reviderade kulturplanen,
stimulera samverkan och skapa nätverk mellan de som driver kulturprojekt. Temadagen arrangeras i
samverkan med Kultur i Väst. Ett resultat av nätverkets arbete är de kulturprojekt som beviljas bidrag har
en tydlig förankring i kommunerna och bidrar till en strategisk utveckling av kulturen i Boråsregionen. Goda
exempel på projekt som utvecklat ”Sjuhäradsmodeller” med tydlig koppling till målen i kulturplanen är
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Vävcenter Sjuhärad, Jam Sessions 2.0 och 2.1, Kalv på resa, förstudierna Ljudkonstrunda Sjuhärad,
Gränslösa bibliotek och Attraktiva besöksmål tema kultur.
Främja innovation och nytänkande
Visionen med arbetet är att kommunerna upplever att samarbetet fungerar och upplevs som ett kreativt
kluster för kultur och kultur som horisontellt perspektiv. Ett tydligt fokus ska ligga på invånarna som
medskapare i kulturutbudet – prosumenter, ett led i strategin ökad delaktighet.

Område tillväxt
Uppgift
Kansliets uppgift i tillväxtarbetet för Sjuhärad är att bidra till hållbar tillväxt genom att:
•
•
•
•
•
•
•

Stärka vår långsiktiga utvecklingskraft och främja innovationer
Utveckla humankapital, socialt kapital och bidra till kulturell förnyelse
Utveckla, stärka och marknadsföra Sjuhärads starka sidor
Bygga och stärka etablerade och nya nätverk för hållbar tillväxt
Utveckla näringslivet genom miljöprofilering och miljödriven företagsutveckling
Forma nya nätverk som utveckla det lokala kulturlivet
Stärka den sociala dimensionen

Utgångspunkten har varit att kommunalförbundet genom att stödja rätt projekt skall bidra till att ovan
nämnda effektmål uppfylls.
Hur arbetet styrs mot de strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
De kvalitetskriterier som antogs 2014 var styrande vid årets utlysning av tillväxtmedel som genomfördes
under vintern.
Resultat: Kommunalförbundet utlyser årligen tillväxtmedel som för samverkansprojekt som ska bidra till
utveckling och tillväxt i Sjuhärad. Vid årets utlysning inkom 31 projektansökningar, varav 22 inom tillväxt, 5
inom miljö och 4 inom kultur. Av ansökningarna för tillväxt/näringsliv avsåg 14 projekt och 7
verksamhetsstöd. Direktionen beslutade att dela ut ett reducerat verksamhetsbidrag till de verksamheter
som förbundet haft långsiktiga avtal med perioden 2012-2015. En arbetsgrupp med representanter för de
olika förbunden bildades i januari på uppdrag av ledningsgrupp VGK för att ta fram ett förslag på
gemensam modell för utvärdering av projekt finansierade av tillväxtmedel samt ge förslag på gemensamma
riktlinjer och rekommendationer för den ekonomiska redovisningen av tillväxtmedel. En rapport
presenterades för ledningsgruppen i juni. Dialogen med övriga kommunalförbund för att skapa en samsyn
kring hanteringen av tillväxtmedlen har fortsatt under hösten tillsammans med Västra Götalandsregionen.
En utvärdering påbörjades i slutet av år 2016 med syfte att utvärdera vilka resultat, effekter och
måluppfyllelse de tillväxtprojekt som bedrivits enligt långsiktiga avtal genererat i medlemskommunerna. De
verksamheter som ingår i utredningen är: Connect Väst, Stiftelsen Drivhuset Borås, Miljöbron, Ung
Företagsamhet i Älvsborg, Nyföretagarcentrum Sjuhärad, Smart Textiles i Borås, Inkubatorn i Borås AB.
Utvärderingen utförs av Kontigo AB och kommer att ligga till grund för pågående kvalitetsarbete kring
tillväxtmedlens framtid och uppföljning av målen i den delregionala utvecklingsstrategin. Den externa
utvärderingen av tillväxtprojekten ska belysa hur projekten bidragit till den regionala utvecklingen i
Boråsregionen, Sjuhärad. Resultatet kommer att redovisas för Direktionen under första kvartalet år 2017.
Boråsregionens miljöprojekt – Inventera Definiera Behovs- och Insatsområden avrapporterades till den
politiska beredningen i maj. Miljöprojektet initierades och beslut om tilldelning av medel fattades 2013.
Projektet syfte var att inventera, definiera behov och insatser inom miljöområdet för att skapa
samordningsvinster mellan framtida prioriteringar och projekt samt för att ge politikerna ett bättre underlag
och vägledning. En arbetsgrupp med representanter från kommunernas miljöavdelningar har medverkat
tillsammans med kontaktpersoner från kommunala energibolag, Hushållningssällskapet och SP.
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Område EU-samordning
Uppgift
Under året fick kansliet i uppdrag att samordna nätverksträffar för Boråsregionens medlemskommuner för
erfarenhetsutbyte inom området Eu-samordning. Det innebär också att kommunalförbundet företräder
medlemskommunerna i samverkan som sker på regional nivå.
Hur arbetet styrs mot de strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
Målsättningen för uppdraget är att det ska bidra till regional utveckling och tillväxt i Boråsregionen. Den
gemensamma nyttan för Sjuhärad är övergripande för nätverkets arbete.
Gränsöverskridande möten och samverkan
Medlemskommunerna utsåg en kontaktperson från respektive kommun som ska ingå i nätverket.
Resultat: Nätverket har träffats vid två tillfällen under hösten. Vid första sammankomsten presenterades
kommunalförbundets uppdrag och verksamhet. Uppdraget att samordna internationella frågor i Sjuhärad
diskuterades och kontaktpersonerna informerade kort om vad som pågår i respektive kommun. Den
framtida sammanhållningspolitiken 2021-2027 lyftes. Vid det andra mötet gav kommunerna en lägesrapport
om sitt internationella arbete. Europa Direktkontoret Sjuhärad presenterade sitt uppdrag och sin
verksamhet.

Område verksamhetsutveckling med stöd av IT
Uppgift
Kansliets uppgift är att vara en samordnande part och stödorganisation för att säkra
medlemskommunernas intressen inom digitaliseringsfrågor både på regional och även nationell nivå.
Under hösten har rekrytering av en ytterligare resurs blivit klar. Arbetet kommer att bedrivas inom
fokusområdena informationssäkerhet, eArkiv, eTjänster, mobilt arbetssätt med stöd av IT, distansmöten,
utbildning inom e-området och nationella självuppskattnings- och klassificeringsverktyg.
Hur arbetet styrts mot de strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
Utifrån Direktionens uppdrag till kommunchefer och förbundsledning om att ta fram områden för
samverkan mellan kommunerna har ett arbete pågått för att skapa en grundstruktur för att tillsammans
kunna arbeta med utvecklingsfrågor inom IT och verksamhetsutveckling.
Gränsöverskridande möten och samverkan
En tjänstemannagrupp kallad eLedningsrådet bestående av kommunchefer, förbundsledning samt ITstrateger har arbetat med att revidera Boråsregionens eHandlingsplan. eSamordnarna på kommunalförbundet
har till sin hjälp två nätverk, nätverk för eSamhället och nätverk för eHälsa, bestående av tjänstemän från
kommunerna och ska verka för att lyfta och gemensamt bearbeta frågor inom digitaliseringsområdet.
Nedan redovisas några aktuella nätverk och samverkansstrukturer:

•
•
•
•

Styrgrupp IT i Väst (SITIV) VGR och kommunalförbunden
Strategisk styrgrupp för verksamhetsutveckling med stöd av IT (SSVIT)
Kommunalförbunden
Arkitekturledningsgrupp i Västra Götaland (ALVG)
Digitaliseringsrådet (VGR och kommunalförbunden)
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Främja innovation och nytänkande
Digitaliseringsområdet är per definition att arbeta med framtidslösningar och lyfta fram innovationer
som främjar medlemskommunernas utveckling att möta framtidens utmaningar.
Aktiviteter 2016

•
•
•
•
•
•

Omstart av nätverk för eHälsa och eSamhället
Kommunturné ” Dialog om utveckling av eSamhället i Boråsregionen/Sjuhärad”
Revidering av eHandlingsplan
Rekrytering av eSamordnare
Etablering av eKontor
Kunskapshöjande aktiviteter

Resultat: Nätverken är fullbemannade med representanter från medlemskommunerna. Utifrån

medlemskommunernas samlade synpunkter revideras eHandlingsplanen för 2017-2019. Två delregionala
kunskapshöjande aktiviteter anordnades; informationsdag för kommunchefsgruppen kring
informationssäkerhet och ny dataskyddsförordning och en eArkivdag.

Uppdrag som bedrivits inom beredningsområdet under 2016
Ett omfattande kontakt- och nätverksarbete där kommunalförbundet är samordnande part har
bedrivits till stöd för medlemskommunerna. Nedan beskrivs kortfattat uppdrag som kansliet har
arbetat med:
Business region Borås ‐ BRB
På tjänstemannanivå har ett arbete utförts för att hitta en form för fortsatt verksamhet. Under hösten har
ett underlag för beslut om reguljär verksamhet på förbundet arbetats fram och presenterats och därefter
beslutats av Direktionen. Rekrytering har skett och i december startades verksamheten igång.
Samhällsnyttor med regional spårbunden trafik i Sjuhärad
För att komplettera Trafikverkets utredning om nyttor med stationslägen i Ulricehamn, Borås och
Bollebygd togs ett beslut i Direktionen att ta fram ett underlag för att belysa fler nyttor. Uppdraget gick
till konsultföretaget Sweco som genom ledning av styrgrupp från Boråsregionen tog fram en rapport.
Rapporten har fått en spridning till kommunerna och även till bland annat Västra Götalandsregionen
som använt argumenten i rapporten som underlag till den s.k. Sverigeförhandlingen

Välfärd och Kompetens

I beredningens ansvarsområde ingår inom välfärdsområdet äldreomsorg, funktionshinder,
socialpsykiatri, hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg.
Inom området kompetens är inriktningen till största del fokuserad på gymnasie-/och vuxenutbildning
som i sin tur har fokus på dagens och framtidens arbetsmarknads-/och kompetensförsörjning i
Boråsregionen. Inom respektive beredningsområde bedrivs ett flertal projekt.
Förbundets verksamhet inom välfärd och kompetens handlar till stor del om att biträda
medlemskommuner och förtroendevalda i regionalt och delregionalt förhandlingsarbete, utredningar
och utvecklingsarbete. Kommunalförbundet är en part i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Ett
omfattande kontakt- och nätverksarbete bedrivs till stöd för kommunerna. För länsgemensamma frågor
samarbetar länets fyra kommunalförbund genom VästKom.
Inom utbildningssektorn finns samverkansavtal tecknade för både gymnasie-/och vuxenutbildningen
och de intentioner som uttrycks där, ska förverkligas av aktörerna i Boråsregionen. I syfte att uppfylla
kvalitetskriterierna för collegeverksamheterna Vård- och omsorgscollege Sjuhärad och Teknikcollege
Sjuhärad ska alla involverade parter samverka på föreskrivet vis. De styrgrupper och nätverk som är
kopplade till utbildningsverksamheten är i sin tur länkade till det regionala arbete som bedrivs av Västra
Götalandsregionen.
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Hur arbetet styrts mot de strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv

Välfärd

Kunskaps-, erfarenhetsutbyte och samordning inom medlemskommunerna skall vara till gagn för
invånarna inom kommunalförbundets ansvarsområde. Den sociala dimensionen är av stor vikt
vid samhällsplanering med tillhörande samhällsinsatser. Arbetet inom området skall stödjas
genom att identifiera särskilt betydelsefulla indikatorer för hållbar utveckling och tillväxt inom
vårt geografiska område.

Resultat; Ett omfattande nätverksarbete har bedrivits inom välfärdsområdet. Därutöver har två
utvecklingsdagar för verksamhetschefer anordnats. Vid berednings- och nätverksmöten har
gemensamma frågor och förhållningssätt gentemot t ex SKL, Västra Götalandsregionen,
Socialstyrelsen, Migrationsverket och Länsstyrelsen diskuterats.
Kommunalförbundet har under året företrätt kommunerna i förhandlingar om olika samverkansavtal,
som t. ex. hälso- och sjukvårdsavtal, överenskommelse psykiatri/missbruk, Utväg,
ungdomsmottagningar och FoU Sjuhärad Välfärd.

Kompetens

De insatser som berör utbildnings- och kompetenssektorn har ett långsiktigt perspektiv på hållbar
tillväxt. Inom ramen för collegearbetet är den framtida försörjningsproblematiken det övergripande
syftet med dessa samverkansinsatser. Inom kompetensplattformsarbetet ryms flertalet processarbeten
som även de syftar till att sörja för att arbetsgivare och arbetstagare ska matcha sina behov med
varandra. De prioriterade mål som fastställts samt de riktlinjer som anges i samverkansavtalen är alla
insatser som syftar till att ge Boråsregionens aktörer bästa möjliga förutsättningar att lyckas i sitt
kvalitetsutvecklingsarbete.
Resultat; Kompetensplattform Boråsregionen (KPBR) har under året gjort en genomlysning och
utvärdering av sitt uppdrag och utifrån denna process formulerat sitt uppdrag på nytt. Styrgruppen
benämner sig numera som Kompetensforum Boråsregionen – en arena för att tydliggöra, sammanfatta
kompetensbehov inom branscher och delregion, med avsikten att fokusera de gemensamma
ansträngningarna för prioriterade delar. Kompetensförsörjningen i Boråsregionen har stärkts genom
Kompetensplattformens arbete. Kompetensforum Boråsregionen är den arena där nätverk av
betydelsefulla aktörer samlas och tillsammans analyserar vilka områden i näringsliv och samhälle som
har de mest påtagliga kompetensbehoven för tillfället.
Kompetensforum består dels av nätverk och aktörer med insikter i vilka behov som finns och
tydliggöra dessa, dels av aktörer som på kort och lång sikt kan skapa utbud av utbildningar i linje
med behoven. Under 2015-2016 har detta arbete genom funktionen ”Kompetensmäklare” nått
framgångar i flera avseenden.
Inom ramen för ett antal ESF-projekt samverkar Teknikcollege, Vård och Omsorgscollege samt
college för Gröna näringar (ex skog, livsmedel etc.) för att dels finna gemensamma vägar i det
strategiska arbetet att locka fler till studier och jobb inom dessa områden, men även för att finna nya
viktiga utvecklingsområden. I ESF-projektet InVäst ska den skolverksamhet som mottar nyanlända i
Sfi (Svenska för invandrare) strategiskt utveckla organisation och kompetens för att bättre motta och
lotsa nyanlända in i framtida studier och arbete.
Gränsöverskridande möten och samverkan

Välfärd

Möten i nätverk och samverkansgrupper med andra vårdgivare medverkar till att medlemskommunernas
gemensamma erfarenheter, problem, resurser och synpunkter tas tillvara och används i möten
med beredning och övriga förtroendevalda. Analysarbete utifrån resultat i öppna jämförelser
inom olika verksamhetsområden skall kunna leda till gemensamma delregionala satsningar.
Resultat; Information och erfarenhetsutbyte kring t ex nationella och regionala handlingsplaner och
satsningar inom områdena mest sjuka äldre, barn och unga, psykiatri, funktionsnedsättning och
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beroende/missbruk har skett. Analysarbete och diskussion kring gemensamma delregionala satsningar har
främst ägt rum i kommunalförbundets nätverksmöten inom respektive område.
Kommunalförbundet har introducerat och initierat arbete med den information som finns i KOLADA
(Kommun- och landstingsdatabasen)
Utifrån svårigheter med att behålla och rekrytera personal inom socialtjänsten, har kommunalförbundet
samordnat arbetet, i syfte att genomföra konkreta åtgärder och samverkanslösningar.
Regional och delregional samverkan har skett i länssamverkans- och vårdssamverkansgrupper med
underlag från dessa nätverksmöten.
Kommunalförbundet har samordnat och erbjudit utbildningsinsatser inom ansvarsområdet.

Kompetens

Då utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser måste planeras i ett långsiktigt perspektiv har det
blivit allt tydligare att utbildningsanordnarna även bör arbeta tvärprofessionellt med andra berörda
aktörer i Boråsregionen samt över de delregionala gränserna. Samarbetet förhindrar ett parallellt
utbildningsutbud som kan ge upphov till konkurrenssituationer och bidrar istället till ett brett utbud av
utbildningsmöjligheter för regionens kommuninvånare. Den tvärprofessionella samverkan leder även till
insatser för den enskilde som gagnar hela livssituationen.
Resultat; Förbundskansliet har under året initierat, samordnat och stöttat Boråsregionens aktörer i flera
stora insatser som kommer att drivas vidare med gemensamma medel från både VGR och kommuner
men även med EU-medel. Samordningen har inneburit direkt projektledarskap för VO-college Sjuhärad samt
för två av ESF-projekten – Collegesamverkan VG och InVäst. Förbundskansliet har även ansvarat för
processledning av två ESF-ansökningar med syfte att arbeta för att motverka skolavhopp samt utveckla
vägledningsverksamheten till ett ansvar för hela skolan. Båda ansökningarna beviljades.
I dessa båda kommande projekt ska Boråsregionen arbeta för att motverka skolavhopp samt utveckla
vägledningsverksamheten till ett ansvar för hela skolan. Utöver det direkta operativa ansvaret har
förbundskansliet, genom de olika samverkande grupperna, sökt initiera fler utvecklande insatser som
inbegriper ett större antal aktörer inom ramen för ex Kompetens-plattformsuppdraget och
kvalitetsgruppen kring gymnasiesamverkan. Arbetet med REKAS (Regional Kartläggning av
Arbetsmarknad och Studerande) samt SYVonline har inneburit nätverkande med aktörer i
Boråsregionen men främst med tjänstemän på VG-kansliet och de övriga tre kommunalförbunden.
Arbetet med REKAS (Regional Kartläggning av Arbetsmarknad och Studerande) samt SYVonline har
inneburit nätverkande med aktörer i Boråsregionen men främst med tjänstemän inom VGR och de
övriga tre kommunalförbunden.
I Boråsregionen har Kompetensforums delregionala arbete harmonierats med de länsgemensamma insatserna
och den delregionala styrgruppen har utökats med fler verksamhetsrepresentanter. Utvecklingen av
branschråden för e-handel, teknisk textil, logistik och reklam har hittat sina fungerande arbetsformer medan
området bemanning fortsätter utifrån sin stora interna rörlighet att diskutera funktion, innehåll, mötes- och
arbetsformer. Resultaten av arbetet inom Kompetensplattform Boråsregionen innefattar ett flertal nya
branschråd, vilka arbetat intensivt i BR Vux regi för att tillskapa nya ansökningar och godkända YHutbildningar, väl förankrade i respektive bransch, och nu under utförande i Borås YH. Förutom dessa påtagliga
resultat har även Högskolan i Borås anpassat sin ekonomutbildning närmare behoven för e-handelsbranschen
med ett fjärde år. Logistik och e-handel, en gymnasial inriktning inom Teknikprogrammets år 2 och 3 i Borås,
är ett annat exempel på den inverkan Kompetensplattformen haft .
Främja innovation och nytänkande

Välfärd

Kommunalförbundets medverkan bidrar till att kunskap och erfarenheter från nationell, regional och
lokal nivå tas till vara för att utveckla kvalitet och samverkan inom beredningens samtliga områden.
Resultat; Kommunalförbundets omvärldsbevakning med ambition att bland annat uppmärksamma
kommunerna på kommande förändringar gällande lagstiftning, krav och samverkansbehov har
skapat underlag för dialog och erfarenhetsutbyte i beredning och nätverk.
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Kompetens

Kommunalförbundets medverkan bidrar till att kunskap och erfarenheter från nationell, regional
och lokal nivå tas till vara för att utveckla kvalitet och samverkan inom beredningens samtliga
områden.
Resultat; Kommunalförbundet har aktivt sökt kunskap om de finansieringsmöjligheter och goda
exempel som finns att ta del av nationellt, regionalt och inom övriga delregioner i Västra Götaland.
Inte minst har samverkan med andra VO-collegeregioner i Sverige och Teknikcollege Sjuhärad
förstärkts. Under året har den goda samverkan mellan Västra Götalandsregionen och ESF-rådet i
Västsverige blivit tydlig, vilket genererat många möjligheter till utvecklingsinsatser. De utlysningar
som har gjorts av ESF har legat i linje med de prioriterade mål som finns angivna i VG2020 och
som Boråsregionens aktörer ser som angelägna att utveckla.

Projekt som bedrivits inom beredningsområdet under 2016

Inom välfärdsområdet har fortsatt arbete skett kring Stärkta strukturer för kunskapsutveckling av en
evidensbaserad praktik inom Socialtjänsten. Medel från 2016 års överenskommelse mellan regeringen
och SKL har under året riktats mot arbete inom området funktionshinder och social barn- och
ungdomsvård. Kvarvarande medel har finansierat vissa insatser inom området äldre och inom öppna
jämförelser. (KOLADA) Kommunalförbundet har även varit informationsbärare och deltagit i arbetet
kring Psykisk hälsa.
Funktionshinderområdet
Arbetet har skett i kommunalförbundets verksamhetschefsnätverk Funktionhinder.
Uppföljning av utbildning i Delaktighetsmodellen och stöd till utbildarna i kommunerna har skett.
Föreläsning med Kristina Darfeldt gällande Sociala berättelser har ordnats och YH-utbildningen för
stödpedagoger som kommunalförbundet varit med och initierat har startat under året.
Äldreområdet
Utvecklingsledaren har deltagit i arbete med att ta fram en ny regional handlingsplan för mest sjuka äldre
2016-2018. Stöd har lämnats för arbetet med kvalitetsregister och delregionala sammanställningar
har tagits fram för dialog inom respektive kommun och mellan vårdgivarna inom ramen för
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.
Utbildningsinsatser har genomförts gällande BPSD-registret (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid
Demens), Första hjälpen med inriktning psykisk ohälsa hos äldre och smärtskattning.
Öppna jämförelser
Information/dialog i verksamhetschefsnätverk har skett utifrån kommunalförbundets delregionala
sammanställningar. Företrädare för RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) har föreläst vid
direktionsmöte och för verksamhetsföreträdare om KOLADA där öppna jämförelser ingår.
Sociala barn- och ungdomsvården
Utvecklingsledarens uppgift har varit att omvärldsbevaka och tillgodose kommunernas behov av
information inom barn och unga området. Information, dialog och erfarenhetsutbyte har skett i
kommunalförbundets nätverk för IFO-chefer och Barn- och unga/BBIC. Dialog har förts kring t ex
Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården, barns brukardelaktighet och BBIC.
”En skola för alla” – Skolavhopp och Kommunalt aktivitetsansvar – ESF-projekt
I slutet av året beviljade Västsvenska ESF-rådet en ansökan från de tre kommunalförbunden Skaraborg,
Fyrbodal och Boråsregionen. Ansökan byggde på de analyser som framkommit i SJUDA-rapporterna
från respektive delregion, analyser som visade på likartad problematik med alltfler avhoppande
gymnasieelever. I Boråsregionen identifierades fyra delområden som viktiga att utveckla: metoder för
likartad hantering över kommungränserna (Metodhandbok), förbyggande och tidiga insatser,
elevhälsoarbete för att minska den psykiska ohälsan och utvecklande av fler insatser/aktiviteter.
Projektstart är planerad till våren 2017.

18

”Vägledning för livet” – ESF-projekt
De tre kommunalförbunden Skaraborg, Fyrbodal och Boråsregionen beviljades även ESF-medel för att
kartlägga och därefter utveckla vägledningsverksamheten genom ökat nätverksarbete i respektive
delregion. I Boråsregionen beviljade politikerna även tillväxtmedel för att fortsätta utveckla
vägledningsverksamheten inom skolorna till att vara ett ansvar för all skolpersonal, inte endast ett
uppdrag för studie- och yrkesvägledarna. Projektstart är planerad till våren 2017.
”InVäst – Integration i Väst” – ESF-projekt
Med Göteborgsregionens kommunalförbund som projektägare, inledde Boråsregionen sitt delregionala
projektarbete med en kartläggning av önskade utvecklingsinsatser för Sfi-verksamheten i kommunerna
Mark, Herrljunga och Vårgårda. Kartläggningen ska ligga till grund för det utvecklingsarbete som ska
genomföras med fokus på organisation och kompetensutveckling. Analyserna av kartläggning och
ledningsperspektiv visade nämligen att Sfi-personal bör utforska möjligheterna till bättre
undervisningsresultat genom möjligheter till kollegialt lärande och ämnesövergripande arbete. Därutöver
ska Sfi-verksamheten vävas in i övrig yrkesvux-utbildning då regeringen erbjudit statliga medel för att
möjliggöra införande av yrkesinriktad Sfi.
Collegesamverkan i Boråsregionen
Under året mottog det regionala VO-college Sjuhärad (Vård och Omsorgscollege) sitt certifieringsdiplom
vilket innebar en omgående start av det lokala styrgruppsarbetet. Innan det lokala VO-college Sjuhärad
kan erbjuda studerande möjligheten att erhålla VO-diplom, ska det operativa arbetet beskrivas i en
ansökan. Processarbetet pågick därför parallellt både i den regionala och den lokala styrgruppen samt i en
rektorsgrupp med ansvar för gymnasial VO-utbildning för både ungdomar och vuxna. Förhoppningen är
att de problemområden och förslag på utvecklande lösningar som nu diskuteras ska resultera i en
certifiering under 2017.
Som ett stöd i bland annat VO-processarbetet bidrar ESF-projektet Collegesamverkan VG till att
utveckla ex handledarutbildningen och praktiksamordningen. Detta projekt bedrivs över de delregionala
gränserna genom tät samverkan mellan de tre kommunalförbunden Skaraborg, Fyrbodal och
Boråsregionen. Därutöver ska projektinsatserna även inbegripa Teknikcollege och utforska möjligheterna
till ett college kring Gröna näringar. Resultatet ska leda till bättre samverkan mellan alla collegeformer
men även tillhandahålla ”verktyg” för att lättare attrahera personer att söka studier eller arbete i dessa
branscher.
Teknikcollege Sjuhärad drivs sedan flera år i tre Sjuhäradskommuner, Borås, Mark och Ulricehamn,
huvudsakligen inom gymnasieskolan, men ambitioner att bredda och fördjupa Teknikcollegekonceptet
fortsätter, bl a med att få till stånd passande YH-utbildningar. Boråsregionen har på senare tid varit
framgångsrik i att öka antalet godkända YH-ansökningar, t ex inom Teknisk Textil, en bransch inom
Teknikcollegeområdet
SYVonline
SYVonline, som startade som ett projekt med medel från Tillväxtverket och med alla fyra
delregionerna involverade via kommunalförbunden och samtliga SYV:are, har under senare
delen av året inte haft någon finansiering. Innan finansieringen helt avslutades skrevs en
rapport av en extern utvärderare. Där framkom att SYVonline kräver ständig vidareutveckling
av den hemsida som ska vara ett stöd i vägledningsarbetet men att det då krävs en lösning på
frågan om huvudmannaskap och långsiktig finansiering. Regionutvecklingsnämnden i Västra
Götaland har nu att ta ställning till en skrivelse med förslag på framtida arbete.
REKAS - Regional kartläggning av arbetsmarknad och studerande
Även fortsatt arbete med databasen Regional kartläggning av arbetsmarknad och studerande
(REKAS) kräver beslut om huvudmannaskap och långsiktig finansiering. En
utvärderingsrapport finns framtagen med flera förslag till framtida arbete.
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Navet Science Center
Övergripande uppdrag

Navet skall vara med och utveckla Sjuhärad till en attraktiv och konkurrenskraftig
region med hög utbildningsnivå samt en befolkning med stort intresse för teknik,
naturvetenskap, matematik och Hållbar utveckling.

Verksamhetsidé

Navets främsta verktyg är mötet och i kombination med interaktiva utställningar och
entreprenöriellt lärande skall Navet ge kunskaper och skapa intresse för
naturvetenskap, teknik och matematik. Hållbar utveckling, alla tre perspektiven, är
grunden i all Navets verksamhet.

Verksamhet 2016
Övergripande
År 2016 har varit ett år med många internationella kontakter som gett Navet nya idéer och utvecklat den
pedagogiska gruppen.Vi har utvecklat vårt inkluderande arbetssätt genom arbetet i HELA-projektet och
under året har vi börjat skissa på en fortsättning. Navet ska ta fram ett genomgripande förslag på En
skola för alla, vad gäller innehåll, organisation och kompetens för att vara inkluderande.
Erfarenheter från Navets nystartade avdelning Tesset, med analog och digital teknik, har gjort att vi är
väl förberedda att under 2017 starta det stora arbetet med att få alla skolor att arbeta med digitala verktyg
och programmering.
Navets arbete med Hållbar utveckling har fortsatt och många nya skolor och förskolor har under året
erövrat utmärkelsen Grön Flagg.
Verksamheten har också på ett strukturerat sätt kunna ta del av forskning och trender genom vår
bibliotekaries arbete med veckans tips som är en sammanställning av artiklar, dokumentärer, och
forskningsrapporter. Veckans tips erbjuds alla via Navets hemsida.
Allmänheten
Navets verksamhet startade med fokus på skolan och så ska det även vara i framtiden men Navet har
med ökat antal besökande på helger och lov stora möjligheter att utveckla program och
kunskapsförmedlingen till allmänheten. Under sommaren 2016 firade Navet 20 år med en stor
Dinosaurieutställning vilket gjorde att vi ökade antal besökare under sommaren med 140%. Ökningen
har fortsatt under hösten och totalt för hela året har vi 30 % fler besökare jämfört med 2015.
Vi har också genomfört åtta öppna föreläsningar för totalt 1100 personer.
39 olika företag, organisationer och föreningar har genomfört konferenser på Navet, totalt
3 689 personer.
Navet – huset
Under 2015 skapades en ny avdelning, TESSET med analog och digital teknik. Under 2016 har vi provat
nya teman, med många olika digitala verktyg, på elever, lärare och allmänhet.
Vi har tagit fram en ny organisation för helg- och lovverksamhet med ett större programutbud och
utökad bemanning. Vi har också ökat den timanställda gruppen som arbetar på helger och lov.
Elevteman
Läsårets stora nya temasatsning är Drömstaden. I ett samarbete med Borås Energi & Miljö AB fick 20
klasser åk 5 och 6 arbeta med fyra större teman, varje tema med tio olika uppdrag som redovisats till
Navet. Temana är Kretslopp, Energi & Återvinning, Stadens system, Konsumtion och Transporter.
Temasatsningen avslutas med ett stort event där alla klasser visar upp olika tankar kring framtidens
Drömstad.
Navet har utvecklat flera nya teman i fysik och kemi för grundskolan åk 4 till 9.
Navet satsar på programmering i skolan och har haft många grupper i digitala Tesset. Navet planerar en
mobil Tesset som ska turnera runt bland skolorna under våren 2017.
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Navet kompetensutvecklar
Totalt har Navet genomfört utbildningar för 8 669 pedagoger (4 458 lärarutbildningsdagar).
De senaste fem åren har Navet arbetat med många kommuner kring entreprenöriellt
lärande. Det utvecklingsarbetet fortsatte under året med bland annat Ulricehamn och Borås
som erhållit medel från Skolverket till insatser 2015-16. Härryda kommun genomför en satsning
tillsammans med Navet 2016/17.
År 2015 erhöll Navet 9,4 miljoner, sociala investeringsmedel från Västra Götalands
regionen till HELA-Holistiskt Engagerat Lärande för Alla – ett utvecklingsprojekt där trygga relationer
utgör grunden för allt lärande. Under året har 500 pedagoger fått ca sex utbildningsdagar och tio
processträffar och handledning där de utbildats i metoder för att kunna möta elever i behov av särskilt
stöd. 3 419 lärarutbildningsdagar har genomförts.
Navet har varit med i Härryda kommuns satsning på naturvetenskap och teknik genom att bygga, inreda
450 m2 utställning om matematik, naturvetenskap, programmering och teknik i Mölnlycke. Navet har
utbildat pedagoger som ska arbeta i verksamheten i entreprenöriellt lärande och i matematik.
Navet har genom åren erbjudit fortbildningspaket som direkt korresponderar till de teman som ingår i
Grön Flagg. Till dags dato hela 123 förskolor och skolor i Borås Stad erövrat utmärkelsen Grön Flagg.
På Navet har det genomförts hel- och halvdags utbildningar i Matematik för 752 pedagoger från 18
kommuner.
Föräldramötesmetodik har genomförts som halvdagsutbildningar med 280 pedagoger vid 10 tillfällen.
Sju högskolekurser med 224 studenter i 13 studiegrupper från Högskolan Borås, i bild och teknik har
genomförts av Navets pedagoger
Navets pedagoger har handlett tre gymnasiegrupper.
Utbildningsprojektet med Palu Indonesien har utvecklats och Navet pedagoger har varit i Palu och
föreläst, utbildat rektorer och lärare. En grupp från utbildningsavdelningen i Palu besökte Navet under
en vecka. En lärare som leder ett utbildningsprogram om Hållbar utveckling var på Navet under tre
veckor och fick handledning, undervisning och studiebesök. Tillsammans skrevs en projektplan för det
fortsatta samarbetet.
Navet har ingått i ett utvecklingsprojekt tillsammans med 23 andra organisationer kring digitala verktyg i
skolan, maker skola.
Fysikämnet har lyfts med Navets ”Tunda o Triton”- bok genom
• utbildning lärare och förskollärare på Karlstads Universitet
• aktiviteter och utbildning på Orust Bibliotek
Navets kompetensutveckling av den egna personalen
Digitaliseringen av skolan: Navet ingår i det nationella projektet Maker i skolan med 23 olika parter med
bland annat en stor konferens på Interaktiva Institutet
Sex halvdagars utbildningar av pedagog och tekniker i programmering genomförd av
Ingenjörshögskolan Borås
I HELA- projektet har all pedagogisk personal på Navet fått sex halvdagars utbildningar för att kunna
arbeta mer inkluderande och möta alla barn på ett för dem utvecklande sätt
Dessutom har fortbildningar av personalen genomförts med;
• Fyra halvdagars utbildningar av helgpersonalen har genomförts
• Utbildning om resistenta bakterier av smittskyddsläkare
• Heldagsföreläsning av KVA, Kungliga Vetenskaps Akademien, för pedagogisk personal med
tema hjärnan
• Heldagsutbildning av personalen i digital musik, Syntjuntan höll i utbildningen
• Heldagsutbildning i spelutveckling
• Två dagars konferens i Stockholm med studiebesök på fyra olika museer.
• Tre pedagoger var på matematikfestivalen Bridges i Finland
• Peter Ulleryd, smittskyddsläkare i VGR utbildade Navets pedagoger
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Navet - pedagogiskt material
Navet har en helsida i BT var 14e dag med fysik, kemi, biologi och matematik för alla.
Navet har producerat 25 helsidor med 25 olika teman. Materialet samlas och ska senare ges ut i
bokform.
Navets egen Tunda Triton bok har sålt bra speciellt till alla bibliotek i Sverige efter recensionen, Utdrag
ur Bibliotekstjänsts recension (gav boken 5 av 5 i betyg)
”Sagorna, som även innehåller en del bus, är faktarika och intresseväckande. Varje kapitel avslutas med flera enkla
experiment, som ytterligare stimulerar läsarens nyfikenhet. Alla experimenten är lätta att utföra med saker som oftast
finns i hemmet. Daniel Ståhles välgjorda illustrationer, i stor omfattning, kompletterar texten och gör
experimentbeskrivningarna väldigt tydliga och lätta att förstå. Boken avslutas med en faktadel där fysikaliska begrepp
förklaras på ett enkelt sätt.”
Navet – pedagogiska miljöer och experiment
Navet har skapat miljöer och utställningar till:
• Nordtorp förskola Borås stad
• Miljö och experiment till TELLUS, ett naturvetenskapligt och matematiskt resurscenter i Härryda
• Arbetsbord och bänkar till TELLUS
• En fritidsgård Marks kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen
• Navets matematikverkstäder har utvecklats och sålts till många nya användare.
• Kläder till historiens matematiker till Avesta
• En talande toalett till Halmstad Energi och miljö AB
• En talande toalett Skellefteå Exploratioriet
• Två sopsorteringsspel till Halmastad Energi och miljö AB
• En Sandy station till Halmstad Energi och miljö AB
Nationella och internationella samarbeten
En viktig del i Navets utveckling är samarbeten med många olika verksamheter och organisationer,
lokalt, regionalt, nationellt och internationellt
Navet har deltagit i Linnemarschen, haft kemi på torget i Borås på barnens dag, kört program på flera
biliotek med maker space.
Tillsammans med Globala skolan arrangerade Navet en konferens om de globala miljömålen.
Navet deltog med utbildning för pedagoger och experimenterande med elever under veckan
Vetenskapsfestivalen i Göteborg
Navet har deltagit i ett EU-projekt om 3D-teknik och under 2016 skrev Navet en teachers manual som
sprids nationellt och internationellt under 2016/17. Medel till en del 2 är beviljad för 2017.
EU-projektet ESCAR kring hållbar konsumtion fortsatte under året. Sex länder ingår i projektet och
Navet genomför detta tillsammans med Borås Miljöförvaltning Förklara ESCAR
En Navet-pedagog har varit på två veckors utbildning i Arizona, med rubriken De globala miljömålen, den
amerikanska staten betalade resa hotell och utbildning.
En pedagog har besökt Canada och tittat på deras utbildningssystem. En annan reste till Nepal och
etablerade kontakt med två förskolor. Båda resorna bekostades med Atlas medel.
I Palu, Indonesien är Navet med för att som en del av hela projektet, skapa ett nytt, lokalt Navet. Navet i
Borås ansvarar för tre delar: Utformning, pedagogik och innehåll. Inriktningen är hållbar utveckling.
Navet var inbjuden att inledningsföreläsa i Lausanne på uppdrag av Science on stage.
Navet föreläste på Science on stage i Berlin.
Navet utbildade 25 elever och 20 lärare från fyra länder en vecka i mars 2016 i problemlösning och
entreprenöriellt lärande i ett projekt inom EU:s Erasmus+ program.
Navets verksamhetschef deltog i ASTEC-konferensen i USA hösten 2016.
En av Navets pedagoger föreläste på konferensen Big event 2016 Belfast, Hearts on Science
Övrigt
Navet har handlett tre gymnasieungdomar.
Under året har Navet haft 6 praoelever från högstadiet.
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Resultatmål i VP 2016

Resultatmål 2016

Minst 25 000 elever på teman
Minst 25 000 besökare på helger och lov

17245 mer fokus på kompetensutveckling, se
nedan
Genomfört totalt 29 700

Minst 2 500 elever på teman i Matematikpalatset

Genomfört 1634 elever

Minst 1000 lärarutbildningsdagar i inkluderande
arbetssätt

Genomfört 3419 lärarutbildningsdagar

Minst 200 pedagoger på
föräldramötespedagogikkurser

Genomfört med 280 personer

Minst 1 000 pedagoger utbildas inom
naturvetenskap och teknik

837 pedagoger, efterfrågan inte större

Minst 500 pedagoger utbildas i matematik

Genomfört 779 för personer

Minst 200 pedagoger erhåller minst fem halvdagars
utbildningar i entreprenöriellt arbetssätt inom
teknik och naturvetenskap

Genomfört 170 pedagoger

Minst motsvarande 300 lärarutbildningsdagar för
personal i förskolan för att implementera den
reviderade Läroplanen genomförs.

Ej genomfört, programmet startade inte

Minst 10 arrangemang, event för grupper utanför
skolsystemet genomförs

Genomfört 11 evenemang

Kunskap och känsla, utbildningsprogram för företag
och arbetsplatser, genomförs för minst 200
personer.

Genomfört för 191 personer

Navet bidrar till att minst tio nya skolor/förskolor
erövrar utmärkelsen Grön Flagg

11 enheter har fått inspirationsdag för att erövra
Grön Flagg

Navet kommer att delta i minst fem nationella och
internationella forum

Genomfört: Nio platser

Enligt verksamhetsplan 2016 som inte genomförts
Citat: Matematikpalatset ska vidareutvecklas, uppdateras och förnyas. Vår plan är att göra
det tillsammans med andra i ett nytt EU-projekt om matematik. Vi förbereder för en
storsatsning på utbildningar under 2017. EU-projekt beviljades ej medel. Framflyttat till 2018
Citat:Verksamhetschefen besöker minst 80% av alla grundskolor i Sjuhärad under 2016
för att på arbetsplatsträffar berätta om Navet idag och vilka möjligheter som finns för
skolorna att få inspiration och stöd. Arbetssituationen har inte tillåtit detta
Våga vilja välja – ett ämnesövergripande perspektiv på naturvetenskap och teknik
Navet har utvecklat sex ämnesövergripande teman inom naturvetenskap och teknik
där samhällsorienterande ämnen vävs in i lustfyllda berättelser. Arbetssättet är
entreprenöriellt och materialet genomsyras av hållbar utveckling. Plattformen
marknadsförs under året. Navet söker samverkan med redan etablerad plattform beräknas till 2018.
En vandringsutställning i Hållbar utveckling produceras om externa medel erhålles.
Externa medel har ej erhållits
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2015

Temabesök
Elever

Bollebygd

Allmänhet
Kompetensut
Barn
veckling

Lärare

Vuxna

Konferen-ser

Summa

142

28

135

Borås

13360

2090

4374

2465

3258

Marks

1169

203

495

110

90

2067

Svenljunga

1122

275

0

60

130

1587

Tranemo

1231

498

10

80

100

1919

Ulricehamn

1417

299

1487

200

240

3643

Vårgårda

255

16

80

108

459

Herrljunga

300

13

140

180

633

1761

655

Övriga
Högskolan
Borås
Helger och
lov
Summa

2016

20757

4077*

375

3688

29235

989

3405

1588

1588

9078

Temabesök
Elever

70

9936

8120

13071

12226

18056
3758

62967

Allmänhet
Kompetens
utveckling

Lärare

Barn

Vuxna

Konferen-ser

Borås

12045

1355

3676

1220

420

Mark

450

51

1327

110

80

Svenljunga

776

74

280

1130

1628

115

121

1864

609

31

1365

Tranemo
Ulricehamn
Högskolan
Borås
Övriga

1737

368

303

17245

1994*

8669

22405
2018

40

2105

1597

Helger och
lov
Summa

60

3689

Summa

1597
130

50

2588

15323

13199

28522

16843

13789

3689

62229

*Färre antal lärare följer med elever på temabesök 2016 jämfört med 2015.
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Medarbetarcentrum

Medarbetarcentrum är en neutral resurs, som har verkat i tio år med syfte att stödja och utveckla alla
tillsvidareanställda i de samverkande kommunerna Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo.
Medarbetarcentrum drivs inom kommunalförbundet som en egen resultatenhet.

Vision och värdegrund

MEDARBETARCENTRUM inspirerar medarbetare som vill ha och behöver en positiv
”Kraft till förändring”.
Medarbetarcentrums värdegrund beskrivs med följande värdeord som genomsyrar hela verksamheten:
Ansvar - Initiativtagande - Samarbete - Öppenhet.

Verksamhetsidé

Medarbetarcentrums (MC) verksamhetsidé är att på ett effektivt sätt medverka till att stärka
de samverkande kommunernas attraktivitet som arbetsgivare. Genom att stimulera till en
ökad frivillig och sund personalrörlighet, kan trivsel och friskare arbetsplatser skapas.
Målsättningen är att underlätta arbetsrotation i syfte att motverka konsekvenserna av så
kallade inlåsningseffekter. Dessutom vara ett stöd för chefer och deras arbetsgrupper, där
syftet är att stärka medarbetare, chef och arbetsgrupper för att öka hälsa, trivsel och
prestation och för att bidra med att vara en attraktiv arbetsplats/arbetsgivare med
hälsosamma arbetsplatser. Detta skapar goodwill och ett mervärde.
Ambitionen är att via kompetenshöjande insatser, som exempelvis, reflekterande eller
coachande samtal, ledarskaps- och arbetsgruppsutveckling ge förutsättningar för
medarbetare att aktivt ta ansvar för sin egen och gruppens utveckling. MC ska vara ett
etablerat hjälpverktyg och en neutral plats med stor tillgänglighet. Ett nav bestående av
samlad erfarenhet och kompetens med fokus på möjligheter, att utmana, väcka mod och
inspirera. Basen för verksamheten är i Borås men coacherna är på plats i kommunerna på
fasta tider efter överenskommelse. En öppen dialog sker med politiker, chefer, HR/personalspecialister, fackliga representanter och medarbetare med en lyhördhet på
efterfrågan av tjänster - en flexibilitet.

Aktiviteter/händelser 2016

MC skall erbjuda hög och kvalitetssäkrad kompetens och för att leva upp till detta krävs en
kontinuerlig kompetensutveckling och omvärldsbevakning. Verksamheten jobbar för att
vara en lärande organisation, att delge och föra över våra individuella kompetenser och
lärdomar i olika sammanhang. Medarbetscentrum deltar i temadagar, föreläsningar och
nätverksträffar i olika forum. Det finns ett nationellt intresse för den samverkan som
bedrivs via Medarbetarcentrum och detta har bidragit till kontakter med andra kommuner
genom åren.
Under 2016 har verksamheten drivits med två heltidscoacher och en verksamhetschef (där
verksamhetschefen även arbetar operativt) men sedan september månad har verksamheten
bedrivits med totalt 2 åa beroende på långtidssjukskrivning. Därför har prioritering gjorts
för att klara basuppdraget, vilket är de basfinansierade tjänsterna; matchning av tjänster och
reflekterade samtal. Verksamheten har klarat detta samt de tilläggstjänster som
Ledarskapsutbildningen (årligen återkommande) och Grupputvecklingsuppdrag som
efterfrågas. Nedprioriteringar har fått göras på uppföljning och utvärdering vilket också
påverkar aktuell statistik.
Verksamheten har under året tillhandahållit och matchat 2 587 tjänster från
medlemskommunerna (en ökning från föregående år med nästan 40 %). Totalt har cirka
140 medarbetare (inklusive chefer) rapporterat positiva förändringar.
Utveckling och förbättring av vårt administrativa verktyg, matchningsdatabasen och
hemsidan sker kontinuerligt. Det påverkas också av kommunernas behov och
omorganisationer.
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Utökade uppdrag med främst grupputvecklingsinsatser efter behov i alla
medlemskommuner. En ökning av gruppinsatser med ledare och medarbetare. Utbildning
av förstelärare, samordnare och specifika coachande uppdrag. Många nöjda chefer och
grupper, som också finns som referenser för vår verksamhet.
Ledarskapsutbildningen har implementerats och genomförs nu varje år. Utbildningen pågår
under en längre tid, närmare tolv månader. En avslutades och en ny omgång har startats
under året. Utbildningen upplevs väldigt positiv och med nöjda chefer/ledare. En
utbildning som bygger på forskning och som i vissa delar är unik. Den bygger på reflektion,
feedback, individuellt coachning mot ställda mål i upprättad handlingsplan.
Under året har dialog och informationsinsatser/verksamhetspresentationer skett i många
olika sammanhang. Med personalavdelningar och/eller ledningsgrupp för
stadsdelsförvaltningarna i Borås. Med andra och nya personalchefer och specialister i alla
kommuner. Med chefer i olika sammanhang, förvaltningsledningar, fackliga grupper och
fackordföranden/förbund.
Flera styrgruppsmöten där personalcheferna för medlemskommunerna ingår.
Träffar med information och dialog med personalchef i Bollebygd och ny vikarierande
personalchef för Svenljunga och Tranemo Kommuner.
MC har avslutat koordinationen av Tranemo arbetsgivarring samt ordförandeskapet.
Effektmålen för 2016 var
Genomföra Dialogträffar med kommunernas personalenheter för att rikta insatser mot
behov, utveckling och utbud.
Marknadsföra Medarbetarcentrums verksamhet för ett ökat användande av verksamheten i
medlemskommunerna men också marknadsföring i icke medlemskommuner.
Utveckla och genomföra Ledarskapsprogrammet (hälsosamt och effektivt ledarskap) för att
stärka och utveckla chefernas ledarskap. Utbildningen, som skall ses som komplement till
andra interna chefsutbildningar i kommunerna. Innehåller sju dagar med sex mellanliggande
individuella coachningar. Verksamheten använder det forskningsbaserade verktyget
Ledarskapsbokslut som en bas i utbildningen. Coachningarna bygger på
Ledarskapsrapporter (feedback från medarbetare och överordnad chef) och den
utvecklingsplan som upprättas, där en första rapport skapas vid utbildningens start och en
rapport skapas vid utbildningens slut. Utbildningens framgångsfaktorer har visat sig vara;
reflektion, feedback och coachning. Utbildningen pågår under en längre tid, cirka tolv
månader. Målet är uppnått och utbildningen kommer att erbjudas chefer/ledare varje år, då
den är uppskattad.
Stärka arbetsgrupper för ökad hälsa, trivsel och prestation i de gruppuppdrag vi har och i de
grupper där chefer går Ledarskapsutbildningen, och som väljer att också jobba med sin
grupp.
Vara ett stöd och verktyg för arbetsgivarna i arbetet med Organisatorisk och social
arbetsmiljö för att bidra till ökad hälsa hos medarbetarna i medlemskommunerna.
Måluppfyllelse – kommentarer
Samtliga mål har uppnåtts.
Träffar med personalansvariga och andra HR-specialister har genomförts, både nya och
etablerade där verksamheten presenterats samt dialog om behov samt
marknadsföringsinsatser som gör att mål uppnåtts. Dessutom har informations- och
dialogträffar skett med flera chefer och olika förvaltningar samt med hela
förvaltningsledningsgrupper. På detta vis har också mer uppdrag erhållits, som då bidragit
till måluppfyllelsen för att stärka arbetsgrupper för ökad hälsa, trivsel och prestation i de
gruppuppdrag vi. På så vis har MC varit ett stöd och verktyg för arbetsgivarna i arbetet med
Organisatorisk och social arbetsmiljö för att bidra till ökad hälsa hos medarbetarna i
medlemskommunerna.

26

Ledarskapsutbildningen visar sig vara uppskattad och bra men där ekonomin styr
möjligheten för chefer att medverka. Den är nu etablerad och uppskattad av ledare/chefer
som genomgått den. Den är årligen återkommande.
I en stadsdelsförvaltning återkommande träffar med lednings- och fackliga representanter
(FSG) med statistikrapportering. Dialogträff med de Fackliga företrädarna och förbund
sker fortlöpande efter behov. Styrgruppsmöten hålls regelbundet årligen, flera gånger
under året med personalchefer för medlemskommunerna.
Dialog med forskare på Högskolan i Borås. Träff med några representanter från
personalavdelning i Varbergs Kommun, utbyte av erfarenheter men där vår verksamhet var
i fokus.
MC har fått ökade uppdrag av chef för att jobba med grupputvecklingsinsatser, vilket har
generat en högre intäkt än budgeterat för gruppuppdrag, vilket är glädjande. På så vis har
verksamheten också nått målet att stärka arbetsgrupper för ökad hälsa, trivsel och
prestation i de gruppuppdrag som haft och det har bidragit till vår målsättning om att vara
en resurs för chefer, att vara ett stöd och verktyg för arbetsgivarna i arbetet med
organisatorisk och social arbetsmiljö för att bidra till ökad hälsa hos medarbetarna i
medlemskommunerna.
Kontinuerligt både på individ- och gruppnivå inhämtas feedback för att utveckla våra
tjänster. Denna uppgift och måluppfyllelse har till viss del uppnåtts, då
referensmöten/träffar har hållits med medarbetare och chefer. En del av uppföljnings- och
utvärderingsarbetet har fått nedprioriteras på grund av rådande situation med
långtidssjukskrivning, bland annat personalekonomiska beräkningar och uppföljningar
inklusive statistik.
Tjänsteutbud
Grunden för arbetet i de olika programmen och arbetsmetoderna är att utveckla en effektiv,
framgångsrik och vägvinnande process. Medarbetarcentrum arbetar med följande tjänsteutbud:
Bastjänsterna (basfinansierade)
Reflekterande samtal
Jobbmatchning
Jobbväxling
Personalekonomiska beräkningar
Statistik över verksamheten
Tilläggstjänster (efter överenskommelse)
Coachande samtal (inklusive livs- & karriärvägledning och omställningsuppdrag)
Ledarskapsutbildning i Hälsofrämjande och effektivt ledarskap
Chef- och grupputvecklingsinsatser av olika slag
Personprofilanalyser (självskattning enligt
Thomastester)
Axplock ur verksamheten (siffror)
Matchning av 2 587 lediga tjänster som hanterats under året vilket är en ökning med 38 % från
föregående år (året innan en ökning på 29 %). Varje år de senaste åren har en markant ökning skett.
Tjänsten har etablerats och med fler nöjda medarbetare och chefer som följd av denna tjänst.
Basverksamheten är alltid prioriterad och övriga uppdrag utförs i mån av tid. Fördelningen av
ärenden i kärnverksamhet är 84 % och på köpta tjänster 16 %.
Under året har närmare 550 medarbetare hanterats i verksamheten via samtal, gruppinsatser och
matchning. Av andelen enskilda individärenden är kvinnor 83 % och män 17 %.
138 individer har kommit till någon form av positiv förändring och som har återkopplat till MC. Detta
visar att det finns ett behov av att jobba för en frivillig och sund personalrörlighet. Det ligger i nivå med
förra årets siffra.
Gruppuppdrag har gjorts i 20 grupper i medlemskommunerna.
Ett antal enskilda chefer har efterfrågat och nyttjat en serie återkommande coachningssamtal som stöd
och utveckling i det dagliga ledarskapet - chefscoachning.
Varbergs kommun har på eget initiativ varit kontakt och besökt verksamheten inför planeringen av
liknande verksamhet. Även Karlshamns kommun vill ha MC-s kunskap och information om
verksamheten. Besök kommer att göras under 2017.
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Statistisk redovisning

Syftet med denna statistikredovisning är att samverkanskommunerna ska kunna följa
verksamhetens resultatutveckling. Förutom den mer traditionella statistiken görs en löpande
ekonomisk uppföljning/utvärdering/ redovisning av Medarbetarcentrums verksamhet via
vårt eget utvecklade program PEUP. Det kan vara värt att notera att viss lönsamhet hamnar
utanför Medarbetarcentrums domän. Flera av Medarbetarcentrums ”kunder” bryter upplevd
inlåsning i sina kommunala jobb och hamnar externt med god produktivitet. Det skapas
samhällsekonomiska intäkter och viss belastning kommer att undvikas hos sjukvård och i
sjukförsäkringssystemet etc. Utvärderingar har gjorts för vissa år sedan starten 2006.
PEUP – Personalekonomiskt resultat 2015
I genomsnitt på de ärenden som kan följas och göra en personalekonomisk utvärdering på
under 2015, gav varje ärende 89 880 kronor i genomsnittlig lönsamhet vid
uppföljningstillfället efter 12 månader. På längre sikt, 3 år, var den genomsnittliga beräknade
lönsamheten 427 926 kronor per ärende.
Under 2016 har ännu ingen utvärdering gjorts.
Ärendestatistik ‐ förändringar – ligger i nivå med 2015 (för Svenljunga och Tranemo har
rapporterade förändringar dubblerats).
Antal förändringar i medlemskommunerna 2016
Förändringar

Borås

Kvar i nuvarande tjänst pga förändring

Mark Svenljunga Tranemo

4

0

Ny tjänst, samma kommun

65

15

Ny tjänst, annan kommun

9
16

Ny tjänst, externt
Studier

1

Arbete + studier

2
97

Summa

1

8

1

3

93

10

3

1

13

3

2

1

24

0

0

5

1

0

29

6

4
6

138
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Närvårdsamverkan Södra Älvsborg
Inledning
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg ursprungliga avtal gällde för åren 2011-2014. Den utvärdering
som gjordes under år 2014 visade behov av ny struktur. Planering för en ny närvårdssamverkansstruktur påbörjades våren 2015. Det nya avtalet för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg
2016-2018 gäller fr.o.m. 2016-04-01. Den nya organisationsstrukturen har färre mellannivåer av
kontakt- och beslutsvägar vilket innebär en effektivare styrning och arbetsform. Närvårdskontoret
finns fr.o.m. 2016-04-01 lokaliserat fysiskt i Borås och huvudmannaskapet för Närvårdskontorets
har lämnats över från region (Alingsås lasarett) till kommun (Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund).
Viktiga händelser under året
Under 2016 har Närvårdsamverkan Södra Älvsborg funnit sin nya form. En verksamhetsplan för de
närmast kommande åren har under hösten tagits fram av Delregionala politiska samrådet.
De områden som haft betydelse för Närvårdssamverkansarbetet under året har varit:
• Utbildning i Genombrottsmodellen, som en del i VGR-s projekt om Jämlik strokevård.
• Implementering av Mobil närsjukvård i fyra områden.
• Implementering av ny IT-tjänst för Samordnad vård- och omsorgsplanering.
• Implementering rutin för elektronisk kommunikation för In- och utskrivning i hemsjukvård.
• Start av projekt Samsjuklighet.
• Nominering personer till regional Strategisk beredningsgrupp.
• Medverkan i länssamverkansarbetet om äldre och psykisk hälsa.
• Nominering personer till regional grupp Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG).
• Utbildning i samordnad individuell plan (SIP)
• Fortsatta utbildningssessioner om läkemedel och äldre - Lär Ut.
Delregionalt politiskt samråd
Det Delregionala politiska samrådet har under året haft fyra av fyra planerade möten.
Styrgrupp Närvård
Styrgrupp Närvård har under året haft sju av åtta planerade möten. Ingående ordförande, från
kommunen, lämnade över ordförandeskapet, till regionen vid årets andra möte i mars. Motsvarande
byte gjordes för vice ordförande. Ordförandeskapet gäller för två år.

Projekt som bedrivits inom Närvårdssamverkan under 2016
Tidiga insatser för ökad skolnärvaro ny struktur
Tidiga insatser för ökad skolnärvaro är ett projekt som medfinansieras av Västra Götalandsregionens
sociala investeringsmedel. Det bedrivs genom samverkan mellan skolan och socialtjänsten (SOC) i
Borås Stad samt barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP) vid Södra Älvsborgs Sjukhus i
Borås. Medlen hanteras av Södra Älvsborgs sjukhus.
Syftet är att prova nya och strukturera upp befintliga metoder för frånvarohantering för att genom
tidiga insatser och samverkan över myndighets- och organisationsgränser verka för att öka barns
närvaro i skolan. Det långsiktiga målet är att öka andelen elever som går ur grundskolan med
behörighet till gymnasieskolans program.
Projektet startade i augusti 2015 och planeras avslutas i januari 2018.
Närsjukvårdsteam Sjuhärad
Närsjukvårdsteamet påbörjade sitt arbete under hösten 2015 och under 2016 har fyra piloter för
mobila vårdcentralläkare startas upp. Arbetet med uppföljningsmetod pågår och beräknas vara klar
under 2017.
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Samsjuklighet
De flesta närvårdsområden handlägger frågan under rubriken ”psykisk ohälsa” i Närvårdssamverkan.
Arbetet fortskrider med att utveckla samverkan och där hitta naturliga samverkanspunkter och
arbetssätt som underlättar samverkan och sätter patienten/ klienten i fokus. Fler samverkanspunkter
behöver identifieras för att underlätta för gruppen att få rätt vård och behandling. Det är av vikt att
fortsätta följa arbetet på region- och riksnivå.
Övriga projekt
Därutöver finns projektmedel för Ledning i Samverkan, Differentierad vårdplanering, Lär ut och
Undvikbar slutenvård analysmedel. En dialog för hur dessa medel ska nyttjas har påbörjats under
året.
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Resultaträkning 2016
Sjuhärads kommunalförbund
Resultaträkning 2016, belopp i tkr
Exkl interna poster

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Not

2016

2015

1
2

34 044
-55 707
-290

28 555
-53 403
-353

-21 953

-25 201

14 769
6 953
2 199
640
0
-4

16 311
6 783
2 145
0
31
-13

2 604

56

0
0

0
0

2 604

56

Verksamhetens nettokostnader
Förbundsbidrag, Kansli
Medlemsavgifter, Navet
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum
Medfinansiering, Närvårdssamverkan
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat

3
4
5
6
7
8
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Sjuhärads kommunalförbund, Kansli och Tillväxtmedel
Resultaträkning 2016, belopp i tkr
Inkl interna poster
2016

2015

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

13 460
-27 065
-39

17 741
-34 800
-58

Verksamhetens nettokostnader

-13 644

-17 117

14 769
0
-1

16 311
34
-4

1 124

-776

0
0

0
0

1 124

-776

Förbundsbidrag, Kansli
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat
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Sjuhärads kommunalförbund, Navet
Resultaträkning 2016, belopp i tkr
Inkl interna poster
2016

2015

17 612
-23 166
-251

11 920
-17 511
-285

-5 805

-5 876

Medlemsavgifter, Navet
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

6 953
0
-3

6 783
0
-11

Resultat före extraordinära poster

1 145

896

0
0

0
0

1 145

896

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat
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Sjuhärads kommunalförbund, Medarbetarcentrum
Resultaträkning 2016, belopp i tkr
Inkl interna poster
2016

2015

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

709
-2 574
0

716
-2 915
-9

Verksamhetens nettokostnader

-1 865

-2 208

2 199
0
0

2 145
0
-1

334

-64

0
0

0
0

334

-64

Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat
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Sjuhärads kommunalförbund, Närvårdssamverkan
Resultaträkning 2016, belopp i tkr
Inkl interna poster
2016

2015

4 397
-5 037
0

0
0
0

-640

0

640
0
0

0
0
0

Resultat före extraordinära poster

0

0

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

0
0

0
0

Årets resultat

0

0

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Medfinansiering, Närvårdssamverkan
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
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Sjuhärads kommunalförbund
Balansräkning 2016, belopp i tkr

Not

2016

2015

Anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Värdepapper
Bidrag till statlig infrastruktur

9
10
11

4 861
1 599
512
2 750

6 526
1 889
512
4 125

Omsättningstillgångar
Fordringar
Kassa och bank

12
13

58 998
7 299
51 699

53 938
12 896
41 042

63 859

60 464

7 775
2 604

5 173
56

Summa tillgångar
Eget kapital
Därav årets resultat

14

Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Andra avsättningar

15
16

24 161
9 161
15 000

23 272
8 272
15 000

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

17
18

31 923
146
31 777

32 019
171
31 848

63 859

60 464

Summa eget kapital, avsättningar
och skulder.
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Noter, belopp i tkr
Sjuhärads kommunalförbund
2016

2015

1 Verksamhetens intäkter
Statsbidrag
Bidrag från Regionen
EU-bidrag
Försäljning mm
Summa

6 194
18 496
207
9 147
34 044

6 655
14 769
64
7 067
28 555

2 Verksamhetens kostnader
Bidrag till projekt/verksamheter
Bidrag till statlig infrastruktur*
Personalkostnader
Material och tjänster
Summa

10 271
1 375
26 629
17 432
55 707

14 566
1 375
24 593
12 869
53 403

3 Förbundsbidrag, kansli
Bollebygd
Borås
Herrljunga
Mark
Svenljunga
Tranemo
Ulricehamn
Varberg
Vårgårda
Summa

572
7 059
614
2 222
680
759
1 533
599
730
14 769

630
7 762
681
2 470
755
846
1 697
662
808
16 311

4 Medlemsavgifter, Navet
Borås
Mark
Svenljunga
Tranemo
Ulricehamn
Summa

5 473
640
195
243
402
6 953

5 340
624
190
237
392
6 783

5 Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum
Borås
Mark
Svenljunga
Tranemo
Summa

1 381
501
149
168
2 199

1 347
489
145
164
2 145

6 Medfinansiering, Närvårdssamverkan
Bollebygd
Borås
Herrljunga
Mark
Svenljunga
Tranemo
Ulricehamn
Vårgårda
Summa

26
320
27
100
31
34
69
33
640

0
0
0
0
0
0
0
0
0
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7 Finansiella intäkter
Ränta på bankkonton
Summa

0
0

31
31

8 Finansiella kostnader
Övrigt
Summa

4
4

13
13

9 Maskiner och inventarier
Ingående balans
Investeringar
Avskrivningar

1 889
0
-290

2 242
0
-353

Utgående balans

1 599

1 889

512

512

2 750

4 125

1 566
0

2 907
16

5 733
7 299

9 973
12 896

51 690
9
51 699

41 023
19
41 042

14 Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Utgående eget kapital

5 173
2 604
7 775

5 117
56
5 173

15 Avsättningar för pensioner
Pension inkl löneskatt

9 161

8 272

15 000

15 000

146

171

10 Värdepapper
Aktier i Mediapoolen AB och
Gryning Vård AB
11 Bidrag till statlig infrastruktur
E20*
12 Fordringar
Kundfordringar
Momsfordran
Interimsfordringar, huvudsakligen
inkomstrester
Summa
13 Kassa och bank
Bankkonton
Kontantkassa
Summa

16 Andra avsättningar
Bidrag till statlig infrastruktur*
17 Långfristiga skulder
Investeringsbidrag Navet
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18 Kortfristiga skulder
Semesterlöneskuld
Interimsskulder, huvudsakligen inkomstförskott
Beslutade projekt
Pensioner individuell del, inkl löneskatt
Momsskuld
Leverantörsskulder
Preliminär skatt
Arbetsgivaravgift
Övrigt
Summa

2 072
8 915
13 923
1 432
127
3 278
601
586
843
31 777

1 794
7 490
16 117
1 357
0
2 900
553
539
1 098
31 848

Interna poster på 2134 tkr för 2016 och 1824 tkr
för 2015 har exkluderats från resultaträkningen.
*Sjuhärads kommunalförbund har i december 2014 beslutat att medfinansiera utbyggnad av E20 genom
Västra Götaland med 15 miljoner kronor. Bidraget redovisas i balans- och resultaträkning och upplöses på
fem år
Upplösning
2014
2015
2016
2017
2018

Tkr
9 500
1 375
1 375
1 375
1 375
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Kassaflödesanalys 2016
Sjuhärads kommunalförbund
Kassaflödesanalys 2016, belopp i tkr
Den löpande verksamheten
2 016

2015

Årets resultat före extraordinära poster
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för gjorda
avsättningar

2 604
290

56
353

889

1 719

Medel från verksamheten före
förändring av rörelsekapital

3 783

2 128

5 596
-72

-7 406
-3 718

9 307

-8 996

Minskning av långfristig skuld
Minskning av långfristiga fordringar

-25
1 375

-25
1 375

Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

1 350

1 350

Årets kassaflöde

10 657

-7 646

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

41 042
51 699
10 657

48 688
41 042
-7 646

Minskning kortfristiga
fordringar
Minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande
verksamheten

Investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
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Bilaga 1 – Antal anställda
Kansliet

Totalt 15 årsarbetare varav 1,6 vakanta och 4,5 som finansieras med projektmedel
Förbundsdirektör
Regionutvecklingschef
Förbundssekreterare tom 20160513
(Vakant 20160514-20161231)
Ekonomi
Reception, konferens mm
Välfärd
varav 1,5 finansieras med projektmedel
och intäkter i form av intäkter från
genomförda utbildningar
Kompetens
varav 1,0 finansieras med projektmedel
Regional utveckling
eSamordnare
finansieras med projektmedel

Medarbetarcentrum
Verksamhetschef
Coach

1,0
1,0
1,0
1,5
0,5
3,0

2,0
3,0
(1,0 vakant)
2,0

0,3
2,7

NAVET totalt 21,58 åa
Verksamhetschef 1
Administration 1,5
Pedagoger 10,88
Bibliotekarie 0,2
Tekniker 2,7
Designer 1
Material och konferens 1,3
Timanställd helgpersonal 3,0
Närvårdssamverkan
Koordinator 1,0 (vakant under perioden 20160901-20161231)
Samordnare 1,0

41

E4

BESLUTSFÖRSLAG

Allmänna bestämmelser för användande av Borås
Energi och Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA)
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Bifogat förslag till ny ABVA, Allmänna bestämmelser för användande av Borås Energi och Miljö AB:s
allmänna vatten- och avloppsanläggning, antas att gälla fr.o.m. 2017-07-01, varvid nuvarande allmänna
bestämmelser upphör att gälla.

Ulf Olsson
Kommunalråd

2017-05-02
Datum
x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-05-04
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0226 340
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2017-05-02/Magnus Widén

Programområde: 1

Sida
1(1)
2017-05-15

Dnr 2017/KS0226

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson
Kommunfullmäktige

Allmänna bestämmelser för användande av
Borås Energi och Miljö AB:s allmänna vattenoch avloppsanläggning (ABVA)
Borås Energi och Miljö AB har inkommit med förslag på nya allmänna bestämmelser
för användande av Borås Energi och Miljö AB: s allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA), för beslut i Kommunfullmäktige.
ABVA reglerar förhållandet mellan VA-kunden inom verksamhetsområdet och huvudmannen för den allmänna anläggningen. Enligt lagen om allmänna vattentjänster
(2006:412) § 23 får kommunen meddela ytterligare föreskrifter om användningen av
den allmänna VA - anläggningen.
Nuvarande ABVA är från 2011 och i behov av förtydliganden. Syftet med föreslagna
förändringar är att ABVA ska bli tydligare och mer beskrivande för både bolagets
personal och för kunderna. Förslaget utgår från den branschmall som Svenskt Vatten
tagit fram, publikation P94, kompletterat med goda exempel från andra kommuners
ABVA.
Utöver en generell omdisposition av dokumentet föreslås förändringar inom områdena VA-installation, förbindelsepunkter, inkoppling till allmän anläggning, tryckavloppsystem, användning av den allmänna dricksvattenanläggningen samt användningen av den allmänna avloppsanläggningen. Dessutom tillkommer övriga bestämmelser.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Bifogat förslag till ny ABVA, Allmänna bestämmelser för användande av Borås Energi och
Miljö AB: s allmänna vatten- och avloppsanläggning, antas att gälla fr.o.m. 2017-07-01,
varvid nuvarande allmänna bestämmelser upphör att gälla.
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Ulf Olsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Till Kommunstyrelsen
BESLUTSFÖRSLAG

Allmänna bestämmelser för användande av Borås
Energi och Miljö AB:s allmänna vatten- och
avloppsanläggning (ABVA)

STYRELSEMÖTE

30 januari 2017

Allmänna bestämmelser för användande av Borås Energi och
Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA)
Rubricerade allmänna bestämmelser reglerar förhållandet mellan VA-kunden
inom verksamhetsområdet och huvudmannen för den allmänna anläggnigen,
Borås Energi och Miljö AB. Enligt Lagen om allmänna vattentjänster
(2006:412) § 23, får kommunen meddela ytterligare föreskrifter om
användningen av den allmänna VA-anläggningen. Svenskt Vatten har tagit
fram en publikation, P94, som branschen kan och bör använda som mall för
att ta fram sin egen ABVA.
Nuvarande bestämmelser för Borås är från 2011 och är i behov av
förtydliganden. Syftet med bifogat förslag är att ABVA ska bli tydligare och
mer beskrivande för både vår egen personal och för våra kunder. Förslaget
utgår således från Svenskt Vattens publikation och har kompletterats med
goda exempel från andra kommuners ABVA.
Dessa allmänna bestämmelser reglerar förhållandet mellan VA-kunden inom
verksamhetsområdet och huvudmannen för den allmänna anläggnigen, Borås
Energi och Miljö AB.
Följande förändringar föreslås utöver en generell omdisposition av
dokumentet:







Ett nytt kapitel, VA-installation, som beskriver och tydliggör gränsdragning
mellan fastighetsägarens VA-installation och huvudmannens VAanläggning, samt hur fastighetsägaren ska sköta och bruka sin
anläggning.
Ett nytt kapitel, Förbindelsepunkter, som klargör vart förbindelsepunkten
är placerad. Avsnittet tydliggör särskilt vart förbindelsepunkten är vid
anslutning till allmänna huvudledningar inne på tomtmark.
Omarbetning av avsnittet som hanterar hur anmälan om inkopplingen till
den allmänna anläggningen ska ske. I avsnittet har bland annat den
ledtiden huvudmannen har på sig att utföra anslutningen specificerats och
förtydligande om vem som får släppa på dricksvattnet till en fastighet har
lagts till.
Till avsnittet om Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen
har två punkter om sprinkler lagt till samt två punkter som reglerar
vattenmätarens placering och skötsel.

2(2)






Till punkten om vattenmätarens antal och typ har det tillagts att det är
huvudmannen som avgör vilken storlek på mätare en fastighetsägare ska
ha.
Till avsnittet om, Användning av den allmänna avloppsanläggningen, har
en ny punkt införts som reglerar mängden fett och olja som får tillföras
den allmänna anläggningen.
Ett nytt kapitel har lagt till, Tryckavloppsystem. Avsnittet reglerar hur
tryckavloppsanslutningar till den allmänna VA-anläggningen ska
genomföras samt vilka skyldigheter och rättigheter fastighetsägaren och
huvudmannen har i de fall ett trycksatt system väljs som systemlösning
av huvudmannen.
Ett nytt kapitel har lagt till, Övriga bestämmelser. Avsnittet behandlar
bland annat att huvudmannen har rätt att inspektera fastighetens VAinstallation, när vattenleveranser till fastigheten kan komma att brytas.

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

sända förslaget om ny ABVA vidare till kommunstyrelsen

att

under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner ny ABVA

att

ge VD i uppdrag att införa ny ABVA

BORÅS ENERGI och MILJÖ AB

Gunnar Peters
Verkställande Direktör

ABVA

Allmänna bestämmelser för användande
av Borås Energi och Miljö AB:s allmänna
vatten- och avloppsanläggning.

Gäller fr.o.m. 2017-06-01
Antagna av kommunfullmäktige i Borås Stad 2017-XX-XX

ABVA
Inledande bestämmelser
1.
För fastighetsägares användning av den allmänna VA-anläggningen
i Borås Stad gäller vad som föreskrivs i lagen om allmänna
vattentjänster (2006:412) eller annan författning samt vad som nedan
föreskrivs.
Vad som enligt dessa bestämmelser gäller för fastighetsägaren
gäller även för den som innehar fast egendom med tomträtt, ständig
besittningsrätt, fideikommissrätt eller på grund av testamentariskt
förordnande.
Har huvudmannen träffat avtal med annan än fastighetsägare om
användning av anläggningen, gäller för denne jämlikt 5 § lagen om allmänna
vattentjänster vad som i lagen och dessa allmänna bestämmelser föreskrivs
om fastighetsägare.
Med fastighet kan enligt 4 § lagen om allmänna vattentjänster i
vissa fall även förstås byggnad eller annan anläggning, som ej tillhör ägaren
till marken.
Fastighetsägare är skyldig att följa ändring i och tillägg till dessa allmänna
bestämmelser.
2.
Huvudman för den allmänna VA-anläggningen är Borås Energi
och Miljö AB.
VA-installationen
3.
I den allmänna anläggningen ingår inte enskild fastighets vatten- och
avloppsinstallation (VA-installation). En fastighets VA-installation utgörs
av de ledningar som för fastigheten har dragits från förbindelsepunkterna.
I installationen ingår även anordningar som har förbundits med sådan
ledning, som t.ex. anordningar för lokalt omhändertagande av dagvatten.
En LTA-pump som har tillhandahållits och ägs av huvudmannen ingår inte
i fastighetens VA-installation.

4.
Fastighetsägaren svarar för att VA-installationen anordnas och utförs så
att den uppfyller krav enligt lag eller med stöd av lag meddelade föreskrifter.
Fastighetsägare som brukar den allmänna VA-anläggningen skall sköta och
underhålla VA-installationen väl och bruka den så att skada eller olägenhet
för huvudmannen och annan undviks.
5.
Anordning som erfordras endast för en eller några få fastigheter, till
exempel anordning för tryckstegring och tryckreducering av vatten,
brandförsvar eller pumpning av avlopp, bekostas av vederbörande
fastighetsägare om inte huvudmannen bestämt annat.
Förbindelsepunkter
6.
Gränsen mellan den allmänna anläggningen och fastighetens VA-installation
bestäms av förbindelsepunkterna. Med förbindelsepunkt
avses den punkt där fastighetens ledningar kopplas in till den allmänna
anläggningen.
7.
För en fastighet som är inkopplad till den allmänna VA-anläggningen
är förbindelsepunkterna belägna på befintliga ledningar, vanligtvis 0,5 m
utanför fastighetens gräns. För fastighet vars VA-installation är kopplad till
allmänna ledningar inom fastighet, är förbindelsepunkten för dricksvatten
belägen vid den fog vid servisventilen som befinner sig närmast
installationen.
Förbindelsepunkten för spillvatten är belägen vid den fog på brunnen som
befinner sig närmast installationen. Förbindelsepunkten för dagvatten är
belägen vid den fog på ledningen som befinner sig närmast avgreningsstället
vid den allmänna ledningen. Huvudmannen har rätt att meddela annat läge
för förbindelsepunkterna.
8.
För en fastighet som skall kopplas in till den allmänna VA-anläggningen
bestämmer huvudmannen förbindelsepunkternas lägen och meddelar
fastighetsägaren skriftligen.

Anmälan och anslutning till den allmänna anläggningen
9.
Fastighetsägare som vill bruka den allmänna anläggningen skall
anmäla detta till huvudmannen. Anmälan skall göras på fastställd blankett
(servisanmälan) och vara åtföljd av erforderliga ritningar. I förekommande
fall skall även bifogas medgivande av den vars rätt berörs av anmälan, samt
annan information som huvudmannen kan behöva.
Från komplett anmälan behöver huvudmannen ett minimum om 10 veckor
innan anslutningen är klar.
10.
Inkoppling av två eller flera fastigheters VA-installationer till den
allmänna anläggningen i gemensamma förbindelsepunkter får endast ske
om överenskommelse träffas med huvudmannen.
11.
Är fastighetsägare berättigad att bruka anläggningen drar huvudmannen
fram de ledningar som fastigheten behöver. Huvudmannen bestämmer
ledningarnas antal, dimensioner, lägen och utförande.
12.
Huvudmannen är i vissa fall berättigad till anstånd med arbetets
utförande om detta krävs för samordning med andra arbeten.
13.
Påsläpp av dricksvatten från den allmänna va-anläggningen skall göras
av huvudmannen.

Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen
14.
Huvudmannen levererar vatten till fastighet, vars ägare har rätt att använda
den allmänna VA-anläggningen och som iakttar gällande bestämmelser för
användandet.
15.
Huvudmannens leveransskyldighet avser endast vatten av
dricksvattenkvalitet för normal hushållsanvändning. Huvudmannen
garanterar inte att visst vattentryck eller viss vattenmängd per tidsenhet
alltid kan levereras.
16.
Vatten som levereras genom allmän VA-anläggning får utnyttjas för
värmeutvinning endast om huvudmannen efter ansökan skriftligen medger
detta.
17.
Innan sprinkleranläggning eller brandpost på fastighet tas i bruk skall
särskilt avtal träffas med huvudmannen om villkoren för brukandet av
den allmänna anläggningen. Sprinkleranläggningar och brandposter får
installeras endast om huvudmannen skriftligen medger detta.
18.
För att trygga säkerheten och skydd mot förorening av dricksvatten
genom återströmning ska varje fastighet med sprinkler förses med
återströmningsskydd i enlighet med den svenska standarden SS-EN 1717.
Installation ombesörjs av fastighetsägaren och ska utföras så att återsugning
(hävert-återströmning) och backströmning (övertryckströmning) av
förorenat vatten eller andra vätskor förhindras och så att inträngning av
gaser samt inläckage av vätskor inte kan ske.
19.
Huvudmannen har rätt att begränsa eller avbryta vattenleveransen
när denne finner det nödvändigt för att förebygga person
eller egendomsskada samt för reparation, ändring, kontroll eller annan sådan
åtgärd som berör huvudmannens egna eller därmed förbundna anläggningar.
Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägare skyldig att reducera sin
vattenförbrukning enligt huvudmannens anvisningar. Vid planlagt
leveransavbrott lämnar huvudmannen på lämpligt sätt meddelande om
detta.

20.
Ska vattenförbrukning hos fastighetsägare fastställas genom mätning
tillhandahålls vattenmätare av huvudmannen och förblir huvudmannens
egendom. Huvudmannen bestämmer antalet mätare, storlek och vilket slag
av mätare som ska användas. Fastighetsägaren ska bekosta erforderliga
anordningar för uppsättning av mätare och sammankoppling med
installationen i övrigt.
Vattenmätares plats ska vara godkänd av huvudmannen, som har
rätt att kostnadsfritt disponera platsen och ensam har befogenhet
att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till och frånkoppla
mätaren.
Eventuell mätarbrunn är fastighetens mätarplats och tillhör
fastighetens VA-installation.
21.
Fastighetsägaren skall vårda mätaren väl och skydda den mot frost
och åverkan samt mot återströmning av varmvatten och annan skadlig
värmepåverkan. Fastighetsägaren ansvarar för att avstängningsventilerna
vid mätarplatsen är i funktionsdugligt skick.
22.
Fastighetsägare som önskar att vattenmätaren tillfälligt tas ned på
grund av frostrisk eller annan orsak, skall anmäla detta till huvudmannen,
som mot ersättning enligt gällande taxa tar ned och åter sätter upp mätaren.
Fast avgift betalas även under den tid mätaren är nedtagen.

Användning av den allmänna avloppsanläggningen
23.
Huvudmannen tar emot avloppsvatten från fastighet, vars
ägare har rätt att använda den allmänna VA-anläggningen och
som iakttar gällande bestämmelser för användandet, om behovet av
avledning inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.
24.
Huvudmannen är inte skyldig att ta emot spillvatten vars beskaffenhet
i ej oväsentlig mån avviker från hushållsspillvattens.
25.
Vatten som utnyttjats för värmeutvinning får avledas till den allmänna
avloppsanläggningen endast om huvudmannen efter ansökan skriftligen
medger det.
26.
Fastighetsägare får inte tillföra avloppet lösningsmedel, avfettningsmedel,
färger, olja, bensin eller annan petroleumprodukt, fett
i större mängd, läkemedel eller sura, frätande eller giftiga vätskor
och inte heller vätska, ämnen eller föremål som kan orsaka stopp,
avlagring, vidhäftning, gasbildning eller explosion.
Ånga eller varmvatten med högre temperatur än 45° C får inte tillföras
i förbindelsepunkten.
Oavsiktligt utsläpp av sådant slag som anges i första och andra styckena ska
ofördröjligen anmälas till huvudmannen.
Fastighetsägare får inte tillföra avloppet spillvatten från köksavfallskvarn
utan huvudmannens skriftliga medgivande.
27.
Vid förbindelsepunkten får fetthalten inte vara så hög att den orsakar
funktionsproblem på ledningsnätet och oljeindex ska följa specifikationen i
listan ”Varningsvärden för utsläpp av avloppsvatten från
industrier och andra verksamheter”. Även övriga parametrars
varningsvärden framgår av ”Varningsvärden för utsläpp av avloppsvatten
från industrier och andra verksamheter”, som kan rekvireras från
huvudmannen.

28.
Värmeuttag ur avloppsvatten får inte ske så att temperaturen
i utsläppt avloppsvatten underskrider temperaturen i det av huvudmannen
levererade dricksvattnet.
29.
Huvudmannen har rätt att tillfälligt begränsa fastighetsägares
möjlighet att använda VA- anläggningen när huvudmannen
finner det nödvändigt för att förebygga person- eller egendomsskada
samt för reparation, ändring, kontroll eller annan åtgärd som berör
huvudmannens egna eller därmed förbundna anläggningar.
30.
Spillvatten får inte tillföras allmän ledning som är avsedd att
uteslutande avleda dag- och dränvatten. (Med spillvatten likställs
i denna punkt allt avloppsvatten som huvudmannen bedömer ska avledas till
spillvattenledning.)
Dag- och dränvatten får inte tillföras allmän ledning som inte är avsedd
för sådant ändamål, om inte huvudmannen av särskilda skäl skriftligen
medgivit undantag.
Avleds dag- och dränvatten från fastighet till spillvattenförande
ledning får fortsatt tillförsel av sådant vatten inte ske, sedan
särskild förbindelsepunkt för ändamålet upprättats och fastighetsägaren
underrättats därom, eller om huvudmannen vidtagit
åtgärder för avledande av dagvatten utan att förbindelsepunkt för
dagvatten upprättats, när huvudmannen meddelat fastighetsägaren att
sådana åtgärder har vidtagits. Huvudmannen bestämmer tidrymd inom
vilken tillförseln ska ha upphört. Undantag från
förbudet eller anstånd med att avbryta tillförseln kan medges av
huvudmannen om särskilda skäl föreligger.
31.
Har särskild förbindelsepunkt för dag- och dränvatten inte upprättats, kan
huvudmannen ändå förbjuda dittills tillåten tillförsel av sådant vatten till
spillvattenförande ledning. Förutsättningar
för detta är dels att avledning kan ske ändamålsenligt på annat
sätt, dels att huvudmannen i skälig omfattning ersätter fastighetsägaren
hans kostnader för erforderlig omläggning.
Dag- och dränvatten från fastighet, som nyinkopplas till den allmänna
anläggningen, får inte tillföras annan ledning än den huvudmannen
bestämmer.

32.
Huvudmannen kan i enskilda fall medge utsläpp i den allmänna
VA-anläggningen av avloppsvatten som i ej oväsentlig mån
har annan sammansättning än spillvatten från bostäder (hushållsspillvatten)
vad gäller arten eller halten av ingående ämnen. Huvudmannen
bestämmer därvid villkoren för utsläpp av såväl spill som
dagvatten.
33.
Fastighetsägare som helt eller delvis använder eller upplåter fastighet till
annat än bostadsändamål ska informera huvudmannen om sådan
verksamhet som kan påverka beskaffenheten hos avloppsvattnet från
fastigheten. Fastighetsägaren ska bekosta de provtagningar och analyser
som huvudmannen finner vara nödvändiga för kontroll av avloppsvattnet.
Huvudmannen har rätt att fordra att fastighetsägaren för journal över
verksamhet som inverkar på avloppsvattnets beskaffenhet och företar
kontroll av vattnet genom provtagningar och analyser.
Huvudmannen anger hur journalföring och provtagningar ska
göras.
Tryckavloppsystem
34.
Huvudmannen har rätt att avgöra om den allmänna VA-anläggningen i
ett område ska byggas som ett tryckavloppssystem eller självfallssystem. Vid
anslutning till allmänt tryckavloppssystem tillhandahåller huvudmannen
LTA-enhet eller annan aktuell pumpenhet. Huvudmannen bestämmer
antalet pumpenheter och vilket slag av pumpenhet som ska användas.
Pumpenheten förblir huvudmannens egendom.
35.
Fastighetsägaren ombesörjer nedgrävning av pumphölje. Fastighetsägaren
ombesörjer framdragning av spillvattenrör till LTA-enheten och framdragning
av el till LTA-enheten samt inkoppling av elanslutningen i fastigheten.
Huvudmannen ombesörjer kopplingen av elanslutningen till LTA-enheten.
Fastighetsägaren ansvarar för installation och tillsyn av pumplarm, samt
eventuell felrapportering till huvudmannen. För dessa åtgärder skall
fastighetsägaren lämna huvudmannen, eller av huvudmannen utsedd
entreprenör, fritt och obehindrat tillträde till pumpenheten.
36.
Fastighetsägare är skyldig att väl vårda pumpenheten och skydda den
mot frost och åverkan samt annan skadlig påverkan.

37.
Om pumpenheten skadas på grund av att fastighetsägaren har
använt sitt avlopp på felaktigt sätt eller på grund av försummelse, från
fastighetsägarens sida, att vidta åtgärder enligt punkt 35, får huvudmannen
debitera fastighetsägaren för reparationskostnader samt eventuell övrig
skada, såsom skadeståndskrav och liknande.
38.
Fastighetsägaren svarar för kostnaden för elförsörjning för drift av
pumpenheten.
Övriga bestämmelser
39.
Huvudmannen har rätt att undersöka VA-installationen och dess
brukande. Huvudmannen har rätt att för detta ändamål stänga av vattnet
för berörda fastigheter.
40.
Försummar fastighetsägaren att betala VA-avgifter eller i annat hänseende
iakttaga vad som åligger honom, och är försummelsen väsentlig, har
huvudmannen enligt 43 § lagen om allmänna vattentjänster rätt att stänga
av vattentillförseln till fastighet om huvudmannen inte genom anmaning
har kunnat åstadkomma rättelse och om avstängning kan ske utan att
olägenhet för människors hälsa uppkommer. Fastighetsägaren skall ersätta
huvudmannen enligt gällande taxa för såväl avstängning som återinkoppling.
41.
Om debiterat belopp inte betalas inom tid som anges i räkningen
skall dröjsmålsränta erläggas enligt 6 § räntelagen från den dag då betalning
skulle ha skett. Huvudmannen debiterar också övriga kostnader förenade
med dröjsmålet, såsom kostnad för skriftlig betalningspåminnelse och
kostnader för inkassoåtgärder.
42.
För fastigheter som är belägna utanför verksamhetsområdet har
fastighetsägaren möjlighet träffa avtal med huvudmannen om villkor för
anslutning och brukande av VA-anläggningen.
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275 § Årsredovisning 2016
Beslut
Direktionen godkänner Årsredovisning 2016 och översänder den till medlemmarna för
godkännande och prövning av ansvarsfrihet.

Sammanfattning
Direktionen ska varje år upprätta bokslut/årsredovisning per den 31 december.
Tolkförmedling Väst har genom att bedriva språktolk- och översättningsförmedling i uppdrag att
tillgodose behovet av språktolkning och översättning till dess medlemmar. Förmedlingsarbetet
innefattas av plats- och distanstolkning samt meddelandeservice och översättning av text.
Under 2016 har förbundet utfört ca 355 000 uppdrag. Tillsättning av inkomna beställningar
uppgick till 97,6%.
Det kraftigt ökande antalet beställningar under hösten 2015 indikerade att även 2016 skulle ha ett
högre antal beställningar än budgeterat. Utfallet blev ca 50 000 fler uppdrag och resultatet blev
2,3 mkr. De största differenserna mellan budget och utfall härrör till det ökade antalet
beställningar som inkom under året. Utfall för personalkostnad ligger 2,9 mkr över budgeterat
belopp och beror främst på kostnader för timanställda, personalens pensionsförsäkringsavgifter
och sjuklön. Kostnader för köpta tjänster överskrider budgeten med drygt 400 tkr där den största
kostnaden är konsulttjänster i samband med den arbetsmiljöutredning som pågått under året och
upphandlingsstöd av extern partner i samband med ny upphandling av verksamhetssystem
Övriga kostnader under året ligger i nivå med budget.
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Förvaltningsberättelse
Inledning
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov
av språktolk-och översättningstjänster. Medlemmar i förbundet är Västra Götalands läns
landsting och kommunerna Alingsås, Borås, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg,
Götene, Hjo, Karlsborg, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, Orust,
Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara
och Öckerö.

En direktion med ledamöter från respektive medlem leder kommunalförbundet. Särskilt utsedda
revisorer finns för att granska förbundets verksamhet. Tolkförmedling Västs verksamhet har varit
i drift sedan 1 april 2013. Förbundet har kontor på fem olika orter samt ett kansli med säte i
Göteborg.
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Omvärldsanalys
På grund av konflikter och förtryck runt om i världen tvingas människor på flykt. I slutet av 2015
hade 65,3 miljoner människor av olika anledningar lämnat sina hem. Av dessa är 21,3 miljoner
flyktingar enligt UNHCRs definition. 1
I migrationsverkets senaste prognos för 2016 sänks antalet asylsökande till 28 000 - 32 000
människor, jämfört med tidigare prognos om 30 000 - 50 000. För 2017 sänks prognosen
ytterligare. 30 700 - 50 700 jämfört med tidigare prognos 35 700 - 77 700 för 2017. 2 Behovet av
förbundets tjänster bedöms ändå vara fortsatt stort.
Vision
Tolkförmedling Västs vision är att förbundet, genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster,
bidrar till en ökad integration i samhället.
Tillhandahållandet av tolk regleras i Förvaltningslagen § 8: När en myndighet har att göra med någon
som inte behärskar svenska eller som är allvarligt hörsel- eller talskadad bör myndigheten vid behov anlita tolk.
Detta område berörs även i Regeringsformens bestämmelser om likabehandling, saklighet och
opartiskhet.
Övergripande verksamhetsmål
Tolkförmedling Väst ska erbjuda tolktjänster som är av hög kvalitet. Verksamheten ska präglas av
professionellt bemötande, rättssäkerhet och tillgänglighet i alla led.
Följande övergripande verksamhetsmål gäller för verksamheten:
 Kvalitetssäkrad, rättssäker och enhetlig tolkservice.
 Tillgång till tolk när beställaren behöver. God tillgänglighet vid beställning.
 Tolkarna har hög kompetens; i språken samt om de verksamheter tolkarna används inom,
vad gäller sin roll och sitt bemötande samt om myndighetens ansvar att göra vård och
service tillgänglig för alla på lika villkor.
 Antalet uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska öka.
 Synpunkter och klagomål tas omhand och leder till förbättring
 Tolkarna som arbetar för Tolkförmedling Väst ska följa Kammarkollegiets vägledning
"God tolksed".
Dessutom ska Tolkförmedling Väst vara
 En attraktiv uppdragsgivare.
 Kostnadseffektiv
Måluppfyllelse
Tolkförmedling Väst arbetar kontinuerligt med att kvalitetssäkra sin service till kund. Detta sker
bland annat genom utbildning av tolkar och uppföljning av kund- och tolksynpunkter.
Förbundets tolkaspiranter genomgår grundutbildning som innefattar ämneskurser, terminologi,
handledning och god tolksed. Aktiva tolkar inom förbundet erbjuds såväl allmän som
specialinriktad fortbildning och handledning i förbundets regi. Förbundet har under året haft en
godtagbar tillgänglighet på tolkar och arbetar ständigt med att ytterligare förbättra tillgång och
tillgänglighet vid beställning.
1
2

UNHCR 2016 Global Trends World At War
Migrationsverket, Verksamhets- och kostnadsprognos juli 2016
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Förbundet har en rutin för att ta hand om klagomål och synpunkter från kunder, uppdragstagare
och internt inom förmedlingen. Såväl negativa avvikelser som positiva bokförs. I slutet på 2016
påbörjades ett projekt med att förbättra rutinen för att kvalitetssäkra att förbundet arbetar mer
proaktivt med de avvikelser som inkommer.
Som ett led i arbetet med att vara en attraktiv uppdragsgivare för tolkar och översättare har en
översyn av såväl arvodesmodell som arvodesnivåer påbörjats under senare delen av 2016. Målet
är att den nya arvodesmodellen ska tas i drift under 2017.
Verksamhetsmål 2016 och måluppfyllelse
För 2016 har direktionen fastslagit följande mål:
 Antal tillsatta beställningar från medlemskunder ska vara minst 99 %.
 Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska vara minst 17 %.
 Andel sjukvårdsuppdrag som utförs av auktoriserade tolkar med speciell kompetens inom
sjukvårdstolkning ska vara minst 10 %.
 Andel uppdrag som utförs av tolkar på nivå 1 C ska vara minst 30 %.
 Antalet avvikelser avseende försenade och uteblivna tolkar ska vara max 1 % på bokade
uppdrag.
 Tolkbeställningar som inkommer via webben ska utgöra minst 50 % av alla beställningar.
 Antalet kundbesök och kundutbildningar ska öka
 samtliga nya tolkaspiranter på de mest frekventa tolkspråken ska genomgå utbildning så
att de uppnår nivå 1C inom 2 år
Måluppfyllelse
Antal tillsatta beställningar från medlemskunder ska vara minst 99 %.
Under 2016 tillsatte förbundet 99,9% av medlemskundernas beställningar. Detta är en ökning
jämfört med 98,1% 2015. Målet är därmed uppfyllt.
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska vara minst 17 %.
Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar under 2016 är 11,04 %. Den stora
efterfrågan på tolkar som idag råder resulterar i att tolkar inte behöver vara auktoriserade för att
få uppdrag vilket minskar motivationen för att auktorisera sig. Kammarkollegiet auktoriserar
heller inte i alla språk som idag efterfrågas. Målet är inte uppfyllt.
Andel sjukvårdsuppdrag som utförs av auktoriserade tolkar med speciell kompetens
inom sjukvårdstolkning ska vara minst 10 %.
Förbundet tillsatte 5,5% av andelen sjukvårdsuppdrag med auktoriserad tolk med
specialkompetens inom sjukvård. Den stora efterfrågan på tolkar som idag råder resulterar i att
tolkar inte behöver vara auktoriserade för att få uppdrag vilket minskar motivationen för att
auktorisera sig. Kammarkollegiet auktoriserar heller inte i alla språk som idag efterfrågas. Målet är
inte uppfyllt.
Andel uppdrag som utförs av tolkar på nivå 1 C ska vara minst 30%.
Andelen plats och distanstolkning som utförts under 2016 av tolkar på nivå 1C har varit 35,9%.
Målet är därmed uppfyllt.
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Antalet avvikelser avseende försenade och uteblivna tolkar ska vara max 1% på bokade
uppdrag.
Andelen avvikelser avseende försenade och uteblivna tolkar har under 2016 minskat från 1,2% till
1%, målet är därmed uppfyllt.
Tolkbeställningar som inkommer via webben ska utgöra minst 50% av alla beställningar.
Under 2016 har 37% av beställningarna inkommit via webben. Eftersom nytt verksamhetssystem
inte upphandlats och implementerats som planerat under 2016 så har heller inte webbmiljön
utvecklats enligt plan. Därmed har målet inte kunnat uppfyllas.
Antalet kundbesök och kundutbildningar ska öka
Under 2016 genomfördes 32 kundbesök vilket är en minskning med fyra besök jämfört med
2015. Långtidssjukskrivningar och vakanta befattningar har påverkat möjligheten till ökat antal
kundbesök. Målet är därmed inte uppfyllt.
Samtliga nya tolkaspiranter på de mest frekventa tolkspråken ska genomgå utbildning så
att de uppnår nivå 1C inom 2 år.
Under 2014 registrerades 84 nya tolkaspiranter i förbundet. 32 av dessa har genomgått hela
grundutbildningen och därmed uppnått nivå 1 C inom två år. Målet är därmed inte uppfyllt.

Verksamhet
Under 2016 har Tolkförmedling Väst utfört ca 355 000 språktolkuppdrag. De mest efterfrågade
språken är arabiska och somaliska som tillsammans står för drygt 50 % av uppdragen. Dari,
persiska, BKS (bosniska, kroatiska och serbiska), tigrinja och sorani följer därefter. De tio största
språken utgör drygt 85 % av samtliga tolkuppdrag.
Polska 1,8%
Turkiska 1,6%
Albanska 2,1%
Sorani 2,8%
Övriga 14%
Tigrinja 3,0%
Arabiska 32,1%
BKS 4,0%
Persiska 7,5%
Dari 12,1%

Somaliska 18,8%

Tolkförmedling Väst har genom att bedriva språktolk- och översättningsförmedling i uppdrag att
tillgodose behovet av språktolkning och översättning till dess medlemmar. Förmedlingsarbetet
innefattas av plats- och distanstolkning samt meddelandeservice och översättning av text.
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För bokning av förbundets tjänster kan såväl telefon som webb användas. Förmedlingskontoren
har öppet vardagar på kontorstid. Övriga tider administreras bokningen av Västra
Götalandsregionens regionservice.
Tolkförmedling Väst har haft godtagbar tillgänglighet vid beställningar av språktolktjänster.
Under året har förbundet utfört ca 355 000 uppdrag (jmf 307 000), vilket innebär 97,6% (jmf
97,3% 2015) tillsättning av inkomna beställningar. Under hösten gjordes en avstämning med
förbundets kunder avseende tolkleverans. Resultatet visade på att flera av medlemmarna vänder
sig till andra leverantörer av språktolktjänster. Förbundet har påbörjat ett arbete för att identifiera
orsakerna till detta. Tolkförmedling Väst har under perioden förmedlat språktolktjänster på 98
språk.
Tolkar och översättare
Den 31 december 2016 hade förbundet 969 aktiva tolkar och 138 aktiva översättare registrerade
som uppdragstagare (38 uppdragstagare arbetar som både tolk och översättare). 261 av de aktiva
tolkarna och översättarna är auktoriserade och 52 har även speciell kompetens inom
sjukvårdstolkning. Ca 17 % av samtliga uppdragstagare är registrerade för F-skatt.
Kammarkollegiet som ansvarar för auktorisation av tolkar erbjuder för närvarande endast
auktorisation i ca 40 språk för tolkar och i ca 30 språk för översättare att jämföra med de ca 200
språk som talas i Sverige.3 Tillgången på utbildning för tolkar är därmed begränsad varför stor del
av tolkuppdragen utförs av tolkar som inte är auktoriserade. Tolkförmedling Väst arbetar
kontinuerligt med att rekrytera och utbilda såväl nya som befintliga tolkar för att säkerställa
tillgång och kvalitet på de tjänster som erbjuds. Inför 2016 har urvalsprocessen för
rekryteringstest förändrats vilket innebär att endast 251 personer genomförde testet jämfört med
475 föregående år. Antalet som erhöll godkänt resultat är dock avsevärt högre, 52% mot 33%
året innan.
Förbundet erbjuder grundutbildning till sina tolkaspiranter. Under 2016 har 56 personer
genomgått hela grundutbildningen med ämneskurserna; sjukvård, juridik, samhälls- samt
migrationstolkning och språkhandledning. Under 2016 har 195 (224) personer genomgått olika
ämneskurser inom förbundet. I samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra
Götalandsregionen ger Tolkförmedling Väst utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och
rättigheter, SRHR. Under 2016 har 35 (76) personer genomgått denna utbildning och totalt har
förbundet utbildat 282 personer. Ambitionen är att alla förbundets tolkar ska genomgå
utbildningen. Samtliga nyregistrerade tolkaspiranter tilldelas dessutom en mentor, som ger råd
och återkoppling. Under hösten har förbundets verksamhetschefer bjudit in till
informationsmöten för tolkar på samtliga kontor i syfte att ge information, samt föra dialog med
uppdragstagarna. Förbundschefen har varit närvarande vid informationsmötena på samtliga
kontor. I slutet av året bjöd samtliga kontor även in förbundets uppdragstagare till gemensam
julfika. Såväl informationsträffarna som julfika har varit uppskattade kommunikationstillfällen för
såväl förbundet som uppdragstagarna.
Genom förbundets utbildningar får tolkarna möjlighet att öka sin kompetens och därmed höja
sin arvodesnivå. Arvodena är indelade i fem nivåer baserade på utbildning och auktorisationsnivå.
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Kunder
Den 31 december 2016 hade förbundet 4 823 registrerade medlemskunder. Varje månad
förmedlas uppdrag till c a 1 900 kunder. 99,9 % av förmedlade uppdrag köps av medlemskunder.
Största kund är Västra Götalandsregionen, som står för ca 66 % av de bokade uppdragen.

Organisation

Direktionen
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i
kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna har antagit. Direktionen har haft
fem möten under 2016.
Tolkförmedling Västs direktion utgjordes 2016-12-31 av:
Göteborgs Stad
Vakant (S), ordförande
Rustan Hälleby (M), ersättare

Västra Götalandsregionen
Björn Thodenius (M), vice ordförande
Jonas Kristiansen Adelsten (S), ersättare

Alingsås kommun
Leif Hansson (S), ledamot
Daniel Filipsson (M), ersättare

Borås Stad
Lars-Åke Johansson (S), ledamot
Birgitta Bergman (M), ersättare

Essunga kommun
Daniel Andersson (M), ledamot
Niclas Eringsfors (S), ersättare

Falköpings kommun
Hans Johansson (C), ledamot
Pia Ragnar (M), ersättare

Grästorps kommun
Tobias Leverin (C), ledamot
Jens Persson (S), ersättare

Gullspångs kommun
Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot
Eric Mellberg (M), ersättare

Götene kommun
Anders Månsson (GF), ledamot
Lars Holmberg (FP), ersättare

Hjo kommun
Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot
Bodil Hedin (S), ersättare

Karlsborgs kommun
Elise-Marie Samuelsson (S), ledamot
Kjell Sjölund (C), ersättare

Lerums kommun
Eva Andersson (C), ledamot
Ulf Utgård (M), ersättare
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Lidköpings kommun
Lena O Jenemark (S), ledamot
Rasmus Möller (M), ersättare

Lilla Edets kommun
Ingemar Ottosson (S), ledamot
Julia Färjhage (C), ersättare

Mariestads kommun
Björn Fagerlund (M), ledamot
Ida Ekeroth (S), ersättare

Mölndals stad
Gun Kristiansson (S), ledamot
Merjem Maslo (M), ersättare

Munkedals kommun
Hans-Joachim Isenheim (MP)
Malin Corner (M), ersättare

Orust kommun
Bertil Olsson (S), ledamot
Ulf Sjölinder (FP), ersättare

Skara kommun
Michael Karlsson (S), ledamot
Markus Hagberg (M), ersättare

Skövde kommun
Birgitta Johansson (C), ledamot
Anita Löfgren (S), ersättare

Tibro kommun
Rasmus Hägg (S), ledamot
Maria Maric (KD), ersättare

Tidaholms kommun
Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot
Gunilla Dverstorp (M), ersättare

Trollhättans Stad
Margreth Johnsson (S), ledamot
Michael Meijer (M), ersättare

Töreboda kommun
Mikael Faleke (M), ledamot
Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare

Uddevalla kommun
Stefan Skoglund (S), ledamot
Elving Andersson (C), ersättare

Ulricehamns kommun
Inga-Kersti Skarland (S), ledamot
Per Johansson (M), ersättare

Vara kommun
Ulf Genitz (C), ledamot
Agneta Edvardsson (M), ersättare

Öckerö kommun
Kent Lagrell (M), ledamot
Jan-Åke Simonsson (S), ersättare

Personal
På uppdrag av direktionen leds verksamheten av förbundschef. Tjänstemannaorganisationen
består i övrigt av ett kansli och översättningsförmedling vilket leds av förbundschef. I Göteborg,
Borås, Mariestad, Trollhättan och Uddevalla finns lokalkontor vilka leds av verksamhetschefer.
Administrativa stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads kommun.
Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem köps separat.
I mars månad slutade verksamhetschefen för Mariestadskontoret sin tjänst och fram till årets slut
har verksamhetschefen för Fyrbodal varit tillförordnad chef i Mariestad utöver sitt ordinarie
chefsuppdrag.
Under maj månad blev verksamhetschefen för Göteborgskontoret långtidssjukskriven och
ersattes av verksamhetschefen för Boråskontoret. En tillförordnad chef tillsattes i Borås och även
denna blev inom kort sjukskriven. Den tidigare ordinarie verksamhetschefen för Boråskontoret
blev permanent verksamhetschef för Göteborgskontoret i slutet av sommaren och var utöver
detta uppdrag även tillförordnad chef för Boråskontoret året ut.
Såväl den tidigare verksamhetschefen som arbetsledaren för Göteborgskontoret lämnade sina
anställningar på egen begäran efter överenskommelse med arbetsgivaren om avgångsvederlag. En
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förlikning träffades i slutet av året med en tidigare medarbetare med anledning av en pågående
tvist mellan denne och arbetsgivare.
I september inleddes rekrytering av två nya verksamhetschefer, en till Boråskontoret och en till
Mariestadskontoret, vilka kommer att tillträda sina tjänster i januari 2017.
Översättningsverksamheten, vilken organisatoriskt varit placerad under Göteborgskontorets
ansvar har flyttats till kansliets ansvar. Visstidsanställd personal har avslutats och befintlig
personal inom förbundet med särskild kompetens inom området har fått nya uppdrag inom
översättningsverksamheten.
Den geografiskt utspridda utbildning- och rekryteringsverksamheten har setts över. Rollerna har
renodlats, arbetet har samordnats och placeringen av medarbetarna har centraliserats till
Göteborg. En av fyra utbildningssamordnare har gått över till förbundets
översättningsverksamhet och en ny utbildningssamordnare har externrekryterats.
Arbetet och bemanningen i receptionen i Göteborg har setts över och det tidigare delade
ansvaret, mellan kansli och Göteborgskontoret har flyttats över till Göteborgskontorets ansvar.
Receptionen har även byggts om för att ge ett mer öppet och välkomnande mottagande av
besökare och uppdragstagare.
Förmedlingsarbetet på Göteborgskontoret har under hösten delats in i tre språkteam och arbetet
samordnas av tre tolkförmedlare med särskilt samordningsuppdrag. Förmedlingsarbetet på
Göteborgskontoret har även setts över och samtliga medarbetare arbetar sedan december med
hela förmedlingsprocessen på samma sätt som övriga kontor gjort sedan tidigare. Även lokalerna
har omdisponerats för bättre att bättre möta verksamhetens behov.
Tillsvidare- och visstidsanställda
Under hösten har en översyn gjorts av förbundets bemanning och anställningsformer , vilket
resulterat i att flera visstidsanställda medarbetare erbjudits tillsvidare anställningar och vakanta
tjänster tillsats genom extern rekrytering.
Den 31 december 2016 hade förbundet 52 tillsvidareanställda och 10 visstidsanställda. 73 % av de
tillsvidare- och visstidsanställda är kvinnor och 27 % är män. Totalt antal tillsvidare- och
visstidsanställda har ökat med två personer jämfört med samma tid 2015. Förbundet har även ett
antal timavlönade medarbetare, vilka anlitas för tolkförmedlingsarbete i perioder av ökad
belastning. Dessa motsvarade för perioden 8,3 antal årsarbetare. Förbundet har två studielediga
och två föräldralediga medarbetare per den 31 december 2016.
Av de tillsvidareanställda är 39 kvinnor och 13 män. Av de visstidsanställda är fyra kvinnor och
tre män. Den största personalgruppen är förmedlare.
Sysselsättningsgrad
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 96,2%.
84,6% av kvinnorna respektive 92,3% av männen arbetar heltid inom förbundet.
Sjukfrånvaro
Förbundet har under 2016 haft en hög sjukfrånvaro med ett snittvärde om 11,2 %. Sjukfrånvaron
nådde sin topp med 14,6% under mitten av hösten, vilket är en kraftig ökning jämfört med 2015,
då snittvärdet var 6,3%. Ökningen tros främst bero på den arbetsmiljöproblematik som funnits i
förbundet sedan hösten 2015. Korttidsfrånvaron på Göteborgskontoret och kansliet har
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dominerat sjukfrånvaron. Omfattande resurser har i dessa verksamheter därmed satts in för
utredning och bearbetning av den problematik som präglat verksamheten. Under årets sista
månader noterades en nedgång av sjukfrånvaron i förbundet.
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Pensionsavsättningar
Kommunalförbundet betalar löpande pensionspremier till KAP-KL och AKAP-KL till
pensionsförvaltaren KPA. Ingen uppbyggd pensionsskuld finns för de anställda

Händelser av väsentlig betydelse
Ny förbundschef
Åsa Andersson tillträdde som ny förbundschef den 1 september. Den tidigare förbundschefen
avslutade sin anställning i juni.
Upphandlingar
Förbundets andra upphandling av nytt verksamhetssystem överklagades och förvaltningsrätten
tilldömde 2016 förbundet att göra om upphandlingen. En tredje upphandling av nytt
verksamhetssystem påbörjades under hösten.
Förbundet har under året haft pågående tvister med två olika leverantörer från de två tidigare
upphandlingarna av verksamhetssystem. Under senare delen av hösten har förbundet nått
förlikning med berörda parter.
Arbetsmiljöproblematik
Förbundet har under en längre tid påverkats av arbetsmiljöproblematik, vilken under början av
året uppmärksammades av arbetstagarorganisationen. En arbetsmiljöutredning har gjorts av
Avonova, samt Hälsan och arbetslivet. Under hösten har berörd personal tillsammans med
ansvariga chefer under ledning av konsult från Avonova arbetat med den arbetsmiljöproblematik
som funnits. En förbundsgemensam dag för all personal genomfördes även i slutet av året i syfte
att förbättra arbetsmiljön, även denna dag leddes av konsult från Avonova.
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Ordförandes bortgång
Mats Karlsson, Förbundets ordförande avled under hösten efter en tids sjukdom.

Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi
Antalet uppdrag har ökat med ca 50 000 under 2016 jämfört med samma period 2015.
Migrationsverket har skrivit ner sina prognoser för 2017 och efterfrågan på framtida uppdrag är
svårbedömt, men förväntas ändå ligga på en fortsatt relativt hög nivå. Antalet uppdrag har
återkommande säsongsvariationer. Generellt minskar antalet beställningar i samband med
storhelger och skollov. Minskningen ligger på ca 10 – 20 % jämfört med intilliggande veckor. Vid
planering och bemanning av verksamheten beaktas såväl säsongsvariationen som den
övergripande prognosen av efterfrågan på förbundets tjänster.
Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga kommer fortgå för att möta
de i dagsläget förväntade behoven av språktolk- och översättningstjänster. Förbundet har en
utmaning i att attrahera och rekrytera ny uppdragstagare till yrket och förbundet.
Under 2017 kommer ett nytt verksamhetssystem att införas, vilket kommer att involvera flera
olika medarbetare och chefer inom hela förbundet. Det nya verksamhetssystemet kommer med
stor sannolikhet att såväl minska administrationen som förenkla och förändra rådande
arbetsprocesser och roller inom förbundet.
En projektgrupp inom förbundet har påbörjat ett arbete med att förbättra rutiner för
kvalitetsarbetet. Detta i syfte att arbeta mer förbyggande med avvikelser och därmed
kvalitetssäkra leverans till kund.
Fokus kommer även att läggas på hur distanstolkning kan utvecklas. En projektgrupp arbetar
tillsammans med Västra Götalandsregionen kring frågan om tolkning via Skype.

Förbundets investeringsverksamhet
Tolkförmedling Väst har under året inte haft någon investeringsverksamhet. Tidigare gjorda
investeringar 2013 på inventarier skrivs av på fem år. Avskrivningen baseras på anskaffningsvärdet.

Upplysningar om hur förbundet definierats/avgränsats, vilka
juridiska personer den består av
Kommunalförbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina
medlemmar. Förbundet har övertagit uppgiften och ansvaret för språktolkförmedling från sina
medlemmar och är huvudman för verksamheten. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt
ansvar för verksamheten.
Tolkförmedling Västs medlemmar är Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås,
Borås, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo, Karlsborg, Lerum,
Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm,
Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara och Öckerö. Varje medlem har tillskjutit 1
krona per kommuninnevånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i
kommunalförbundet.
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Ekonomi
Förbundsordningen reglerar att kommunalförbundets årliga kostnader minst ska täckas av årets
intäkter. Som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska vara kostnadseffektiv.
Intäkter fås genom förmedling av språktolk- och översättningstjänster. Största kostnaden för
kommunalförbundet är arvoden till uppdragstagare. Den totala kostnaden för arvoden och totala
intäkter är beroende av hur mycket tjänster som beställs. Kommunalförbundet ska debitera
medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.
Direktionen fastställer varje år verksamhetsplan och budget för de tre kommande åren i enlighet
med kommunallagen. Budgeten är ett verktyg för planering, styrning, uppföljning och kontroll av
verksamheten och i budgeten anges de ekonomiska resurserna samt de av direktionen fastställda
målen.
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 2,8 mkr.
Likviditetsprognos
Förbundet har en checkkredit på 10 mkr och under 2016 har den endast nyttjats vid enstaka
tillfälle under våren. Årets kassaflöde har varit positivt och verksamheten har genererat ett
överskott som gjort att krediten, med undantag för ett fåtal dagar, inte behövts användas under
året.
Mål för god ekonomisk hushållning
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.
Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett
långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de
löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.
Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning:
• Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat.
• Nyttjande av checkkrediten ska upphöra.
Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat, dock har checkkrediten nyttjats under ett
tillfälle våren 2016. Anledningen är lägre antal fakturerade uppdrag i februari samt ett antal dagar
senarelagd fakturering i januari. Detta är en normal säsongsvariation.
Utvärdering av ekonomisk ställning
Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna köper enligt
självkostnadsprincipen. Under de tidigare verksamhetsåren har förbundet gjort ett kraftigt
överskott och tillsammans med medlemsandelarna har detta genererat ett stabilt eget kapital
vilket gör att den ekonomiska ställningen är god. Det ekonomiska överskottet tillsammans med
medlemsandelarna är de likvida medel som förbundet byggt upp. Direktionen har fastställt att
lägsta nivå på eget kapital ska vara 25 mkr innan eventuell återbetalning av överskjutande belopp
till medlemmarna blir aktuell, samt att de årligen ska fatta beslut om återbetalning av eget kapital.
Checkkrediten kommer därför att finnas kvar. Inga investeringar har skett sedan driftstarten 2013
som påverkat likviditeten och därmed har inget behov av lån uppstått.
Det överskott som genererats under de två senaste verksamhetsåren gör att den ekonomiska
ställningen är god.
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Utfall i förhållande till budget
Bakgrund till budget
I budget för 2016 budgeterades ett nollresultat.
Utfall
Det kraftigt ökande antalet beställningar under hösten 2015 indikerade att även 2016 skulle ha ett
högre antal beställningar än budgeterat. Utfallet blev ca 50 000 fler uppdrag och resultatet blev
2,3 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat. De största differenserna mellan budget och utfall
återfinns på raderna för förmedlingsintäkter och arvoden till uppdragstagare och härrör till det
ökade antalet beställningar som inkom under året. Utfall för personalkostnad ligger 2,9 mkr över
budgeterat belopp och beror främst på kostnader för timanställda, personalens
pensionsförsäkringsavgifter och sjuklön. Kostnader för köpta tjänster överskrider budgeten med
drygt 400 tkr där den största kostnaden är konsulttjänster i samband med arbetsmiljöutredningen
som pågått under året och upphandlingsstöd av extern partner i samband med ny upphandling av
verksamhetssystem Övriga kostnader under året ligger i nivå med budget.
Balanskrav utifrån årsresultat
2016 fanns inget balanskrav att återställa.
Resultaträkning
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna
för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska
finansieringen av underskottet fördelas mellan medlemmarna procentuellt i relation till värdet av
nyttjade tjänster under året.
Resultaträkning
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

Not

1
2

Resultat före avskrivningar
Avskrivningar

3

Resultat efter avskrivningar
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Redovisat resultat

4
5

2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

193 198
-190 564

176 915
-171 404

2 634

5 511

-248

-248

2 386

5 263

4
-46

24
-60

2 344

5 227
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Balanskravsavstämning
Belopp i tkr
Årets resultat enligt resultaträkningen
minus samtliga realisationsvinster/förluster
plus sänkning av diskonteringsränta
plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse
med god ekonomisk hushållning
plus orealiserade förluster i värdepapper
minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Medel till resultatutjämningsreserv (RUR)
Medel från resultatutjämningsreserv (RUR)
Årets balanskravsresultat
Balanskravsresultat att reglera

Budgetomslutning (tkr)
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader egen personal
A-tolkar (ej anställda av kommunalförbundet)
Nettoinvesteringar
Likvida medel 31/12 respektive år
Resultat
Årets resultat
Ingående Eget kapital
Nyckeltal
Kassalikviditet
Soliditet

2016

2015

2014

2 344

5 227

13 966

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0

2 344

5 227

13 966

0
0

0
0

0
0

2 344
0

5 227
0

13 966
0

190 564
28 613
150 646
0
11 768

171 404
26 914
133 583
0
11 070

154 389
23 183
122 082
0
4 475

2 344
21 737

5 227
16 510

13 966
2 096

171%
42%

165%
40%

153%
36%
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Balansräkning
Belopp i tkr

Not

2016-12-31

2015-12-31

6

352
352

600
600

7
8

45 251
11 768
57 019

42 363
11 070
53 433

57 371

54 033

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
Andelskapital, medlemskommuner
Årets/periodens resultat
Summa eget kapital

9
9
9

18 958
2 779
2 344
24 081

13 731
2 779
5 227
21 738

Skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

10

33 290
33 290

32 295
32 295

57 371

54 033

0
0

0
0

Summa eget kapital och skulder

Panter och ansvarsförbindelser
Ställda panter
Ansvarsförbindelser
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Kassaflödesanalys
Belopp i tkr

2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivning

2 344
248

5 227
248

Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital

2 592

5 475

-2 888
994

-3 217
3 889

698

6 147

Investeringsverksamheten
Bruttoinvestering i materiella anläggningstillgångar

0

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

0

0
0
0

0
448
448

698

6 595

11 070
11 768

4 475
11 070

Not

Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Andelskapital
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

11
12

17 (20)

Noter
Redovisningsprinciper
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Årsredovisningen har
upprättats i enlighet med Lagen om kommunal redovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder
har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den period som
tolkuppdragen har utförts. Eftersom fakturering sker i efterskott uppskattas upplupna intäkter för
att hänföras till rätt period. Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller
kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska
fördelarna kommer att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt.
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta.
Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavande hos bank samt kortfristiga placeringar med en
ursprunglig löptid på högst tre månader. Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs
löpande i driftsredovisningen. Avskrivning av inventarier sker på fem år.
Noter
Belopp i tkr

2016-01-01 2015-01-01
2016-12-31 2015-12-31

Noter
1 Verksamhetens intäkter
Förmedlingstjänster
Övriga intäkter
Summa

192 643
555
193 198

175 365
1 550
176 915

2 Verksamhetens kostnader
Personalkostnad inkl direktion
Sociala avgifter personal inkl direktion
Arvoden och ersättning tolkar
Sociala avgifter tolkar
Tolkutbildning
Lokalkostnader
Dator/IT/telefoni/post
Inventarier, förbrukningsmaterial
Administrativa- och konsulttjänster
Summa

21 751
6 862
122 582
28 064
1 436
2 793
2 414
868
3 794
190 564

20 641
6 273
107 864
25 719
2 047
2 685
2 219
656
3 299
171 404

248
248

248
248

4
4

24
24

3 Avskrivningar
Inventarier
Summa
4 Finansiella intäkter
Ränteintäkter
Summa

18 (20)

5 Finansiella kostnader
Räntekostnad
Övriga finansiella kostnader
Summa

13
33
46

28
31
60

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet i
den period de hör hemma.
6 Anläggningstillgångar
Inventarier
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Årets investering
Årets avskrivning
Utgående bokfört värde

1 241
-641

1 241
-393

-248
352

-248
600

Fordringar
7 Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa

24 673
20 578
45 251

22 090
20 273
42 363

Kassa och bank
8 Bank
Summa

11 768
11 768

11 070
11 070

Allmänt eget kapital
9 Balanserat resultat
Andelskapital, medlemskommuner
Årets/periodens resultat
Summa

18 958
2 779
2 344
24 081

13 731
2 779
5 227
21 738

2 483
7 253
3 178
2
1 158
12 253
6 963
33 290

2 542
6 808
3 129
3
946
15 171
3 697
32 295

Kortfristiga skulder
10 Leverantörsskulder
Moms
Personalens skatter och avgifter
Skulder till anställda
Upplupna semesterlöner
Upplupet arvode A-skatt tolkar, inkl sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader
Summa
En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31
december 2016.

19 (20)

Andelskapital
11 Årets förändring av andelskapital
Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet
invånare
Under 2015 har 22 nya medlemskommuner tillkommit
Summa

0

448

0

448

Tolkförmedling Väst, Göteborg 2017-04-07

Aslan Akbas
Ordförande

Björn Thodenius
Vice ordförande

20 (20)
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Information om ersättningsnivå̊ under 2017 för hemtjänst och hemsjukvård vid vistelse i annan kommun
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Borås Stad antar VästKoms rekommendation och översänder beslutet till Vård- och äldrenämnden samt Sociala
omsorgnämnden.

170428
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-05-01
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0372 706
Handläggare: Dan Persson, tfn 033 35 58 52
Datum/avdelningschef: 2017-04-26/Magnus Widén

Programområde: 3

Sida
1(1)
2017-05-15

Dnr 2017/KS0372
Ert dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Dan Persson
Vård- och äldrenämnden
Sociala omsorgsnämnden

Information om ersättningsnivå̊ under 2017 för
hemtjänst och hemsjukvård vid vistelse i annan kommun
VästKoms styrelse beslutade den 14 mars 2017 om att rekommendera kommunerna i
länet, att för egen del besluta om en ersättningsnivå under 2017 för hemtjänst vid
tillfällig vistelse i annan kommun än hemkommunen.
Ersättningsnivån för 2017 rekommenderas till 391 kr/timma för biståndsbedömd
hemtjänst. För sjukvård som utgår från distriktsköterskebeslut och behandling som
beslutas av arbetsterapeut eller sjukgymnast rekommenderas 585 kr/timma och för
behandling som beslutats av fysioterapeut/arbetsterapeut till 610 kr/timma.
Kommunstyrelsen beslutar att anta rekommendationen och översända beslutet till
Vård- och äldrenämnden samt till Sociala omsorgsnämnden.
KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

2017-03-06

Ärende 7
Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun
2017.
Förslag till beslut:
VästKoms styrelse beslutar att rekommendera kommunerna i länet, att för egen del besluta
om en ersättningsnivå under 2017 för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i
annan kommun än hemkommun, enligt nedan.
Se också bilaga ”Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2017" och ”Ersättning för
hemsjukvård 2017".
VästKom rekommenderar årligen de 49 kommunerna i Västra Götaland att följa vissa
ersättningsnivåer när det gäller hemtjänst och hemsjukvård som utförs av annan kommun
än hemkommunen.
Ersättningsnivån för 2017 rekommenderas till 391 kr/timma för biståndsbedömd
hemtjänst. 2017 års ersättningsnivå innebär en ökning med 2 % jämfört med 2016.
Höjningen följer Sveriges kommuner och landstings nationella kartläggning av timpriser för
kommuner med LOV.
För sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas av
arbetsterapeut eller sjukgymnast, rekommenderas kommunerna att under 2017 följa det
belopp som fastställts av Samverkansnämnden för Västra Sjukvårdsregionen, dvs 585
kr/timma för sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och 610 kr/timma för
behandling som beslutas av fysioterapeut/arbetsterapeut.
Thomas Jungbeck

Sverker Andersson

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation
Box 5073, 40222 Göteborg Besök: Anders Perssonsgatan 8, Göteborg Tel: 072-707 45 50
E-post: info@vastkom.se www.vastkom.se
Organisationsnummer: 858501-2084

Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2017
Bakgrund
Från den 1 maj 2011 har riksdagen beslutat om möjligheter för vistelsekommun att bl.a.
erhålla ersättning från bosättningskommun för utförd hemtjänst vid tillfällig vistelse i
kommunen. Något fast ersättningsbelopp anges inte, utan i propositionen anges att
bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen enligt den ersättningsnivå som
bosättningskommunen tillämpar.
Flera kommuner har tidigare föreslagit att VästKoms styrelse rekommenderar
kommunerna i länet ett fast belopp på samma sätt som VästKom årligen anger
kostnadsnivån för utförd hemsjukvård. VästKoms styrelse beslutade den 30 mars 2012 att
rekommendera de 49 kommunerna i länet, att ersättningsnivån dem emellan, när det gäller
hemtjänst, utgår från den hemtjänstersättning som härleds från Lag om valfrihetssystem
(LOV) som flera kommuner infört.
Sedan 2014 har VästKoms rekommendation baserats på ett genomsnitt för timersättningen
hos länets LOV-kommuner samt att justering sker årligen i enlighet med SKL:s årliga
nationella kartläggning av hemtjänstersättning hos LOV- kommuner. Ersättningsnivån för
länets kommuner 2016 rekommenderades till 383 kr/timma genom beslut i VästKoms
styrelse 2016- 02-16.
Beredning
SKL har under 2016 genomfört en motsvarande nationell kartläggning av
hemtjänstersättning hos LOV-kommuner som man genomförde 2014 och 2015. Denna
undersökning visar att timersättningen ökat med 2 % jämfört med föregående år. Förslaget
är att VästKom tillämpar samma nivåökning i rekommendationen till länets kommuner som
SKL:s undersökning beskriver.
Detta innebär en rekommendation om 391 kr/timma 2017 vilket motsvarar en ökning av
ersättningen med 8 kr/timma jämfört med 2016.
Faktureringsrutin hemtjänst
Den enskilde ska ansöka om hemtjänst i sin hemkommun (folkbokföringskommun). Det är
hemkommunen som beslutar om omfattningen av insatsen.
Hemkommun och vistelsekommun ska innan beslut lämnas till den enskilde stämma av
verkställighet, inklusive omfattning och ersättning. Restid ingår i timersättningen.
Detta innebär för kommunerna i Västra Götaland att den kommun som utför
hemtjänstinsatsen debiterar folkbokföringskommunen för det antal timmar som är
överenskommit sig emellan när det gäller hemtjänstinsatsen. Det ankommer alltså på den
utförande kommunen att hos folkbokföringskommunen förankra omfattningen på den
hemtjänst som ska ges innan fakturering sker.

Ersättningsnivå 2017 för hemtjänst i annan kommun
Ersättningsnivån för 2017 är 391 kronor per timma (se ovan)

Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2017
Sedan 1 januari 1999 har de 49 kommunerna i Västra Götaland ansvar för hemsjukvård i
ordinärt boende i enlighet med gällande Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland. Se
länk:http://www.vastkom.se/samverkansomraden/socialtjansthalsoochsjukvard/halsoochsj
ukvardsavtalet.4.559bb5c414ba77522564d4c5.html
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 3 § ska varje landsting erbjuda en god hälso- och
sjukvård åt dem som är bosatta i landstinget. Det innebär att kommunerna i Västra
Götaland ska ge hemsjukvård i ordinärt boende åt personer bosatta inom länet, oavsett om
de är kommuninvånare eller inte. Kommunen kan inte neka insats till "icke
kommuninvånare" med hänvisning till resursbrist utan alla sökanden ska behandlas lika.
Enligt HSL 4 § kan ett landsting ge sjukvård till personer som vistas i landstingsområdet
utan att vara bosatt där. Samtliga landsting i landet har sig emellan ett avtal, det s.k.
riksavtalet för utomlänsvård, som reglerar den ekonomiska ersättningen, när vård ges av
annat landsting än där den enskilde är bosatt. VästKom har rekommenderat kommunerna i
Västra Götaland att följa detta avtal sig emellan. Sålunda avser vi också att följa den
prissättning som Västra sjukvårdsregionen beslutar om årligen.
Faktureringsrutin
När en patient begär hemsjukvård i vistelsekommun ska vistelsekommunen stämma av
med hemkommunen om omfattningen på vårdinsatsen innan beslut lämnas till den
enskilde. När omfattningen på insatsen bestäms ska förutom själva vårdinsatsen även restid
inräknas om sådan krävs.
I praktiken innebär detta, för kommunerna i Västra Götaland, att den vårdgivande
kommunen debiterar folkbokföringskommunen för det antal timmar som man
överenskommit sig emellan när det gäller vårdsinsatsen. Det ankommer alltså på
vårdkommunen att hos folkbokföringskommunen förankra omfattningen på vården som
ska ges innan fakturering sker.
Ersättningsnivå 2017
Ersättningsnivån för 2017 är:
585 kr/timma för sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut.
610 kr/timma gäller för behandling som beslutas av sjukgymnast/arbetsterapeut.

Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2017
Bakgrund
Från den 1 maj 2011 har riksdagen beslutat om möjligheter för vistelsekommun att bl.a. erhålla
ersättning från bosättningskommun för utförd hemtjänst vid tillfällig vistelse i kommunen. Något
fast ersättningsbelopp anges inte, utan i propositionen anges att bosättningskommunen ska ersätta
vistelsekommunen enligt den ersättningsnivå som bosättningskommunen tillämpar.
Flera kommuner har tidigare föreslagit att VästKoms styrelse rekommenderar kommunerna i länet
ett fast belopp på samma sätt som VästKom årligen anger kostnadsnivån för utförd hemsjukvård.
VästKoms styrelse beslutade den 30 mars 2012 att rekommendera de 49 kommunerna i länet, att
ersättningsnivån dem emellan, när det gäller hemtjänst, utgår från den hemtjänstersättning som
härleds från Lag om valfrihetssystem (LOV) som flera kommuner infört.
Sedan 2014 har VästKoms rekommendation baserats på ett genomsnitt för timersättningen hos
länets LOV-kommuner samt att justering sker årligen i enlighet med SKL:s årliga nationella
kartläggning av hemtjänstersättning hos LOV- kommuner. Ersättningsnivån för länets kommuner
2016 rekommenderades till 383 kr/timma genom beslut i VästKoms styrelse 2016- 02-16.
Beredning
SKL har under 2016 genomfört en motsvarande nationell kartläggning av hemtjänstersättning hos
LOV-kommuner som man genomförde 2014 och 2015. Denna undersökning visar att
timersättningen ökat med 2 % jämfört med föregående år. Förslaget är att VästKom tillämpar
samma nivåökning i rekommendationen till länets kommuner som SKL:s undersökning beskriver.
Detta innebär en rekommendation om 391 kr/timma 2017 vilket motsvarar en ökning av
ersättningen med 8 kr/timma jämfört med 2016.
Faktureringsrutin hemtjänst
Den enskilde ska ansöka om hemtjänst i sin hemkommun (folkbokföringskommun). Det är
hemkommunen som beslutar om omfattningen av insatsen.
Hemkommun och vistelsekommun ska innan beslut lämnas till den enskilde stämma av
verkställighet, inklusive omfattning och ersättning. Restid ingår i timersättningen.
Detta innebär för kommunerna i Västra Götaland att den kommun som utför hemtjänstinsatsen
debiterar folkbokföringskommunen för det antal timmar som är överenskommit sig emellan när det
gäller hemtjänstinsatsen. Det ankommer alltså på den utförande kommunen att hos
folkbokföringskommunen förankra omfattningen på den hemtjänst som ska ges innan fakturering
sker.

Ersättningsnivå 2017 för hemtjänst i annan kommun
Ersättningsnivån för 2017 är 391 kronor per timma (se ovan)

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation
Box 5073, 40222 Göteborg Besök: Anders Perssonsgatan 8, Göteborg Tel: 072-707 45 50
E-post: info@vastkom.se www.vastkom.se
Organisationsnummer: 858501-2084

Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2017
Sedan 1 januari 1999 har de 49 kommunerna i Västra Götaland ansvar för hemsjukvård i
ordinärt boende i enlighet med gällande Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland. Se
länk:http://www.vastkom.se/samverkansomraden/socialtjansthalsoochsjukvard/halsoochsj
ukvardsavtalet.4.559bb5c414ba77522564d4c5.html
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 3 § ska varje landsting erbjuda en god hälso- och
sjukvård åt dem som är bosatta i landstinget. Det innebär att kommunerna i Västra
Götaland ska ge hemsjukvård i ordinärt boende åt personer bosatta inom länet, oavsett om
de är kommuninvånare eller inte. Kommunen kan inte neka insats till "icke
kommuninvånare" med hänvisning till resursbrist utan alla sökanden ska behandlas lika.
Enligt HSL 4 § kan ett landsting ge sjukvård till personer som vistas i landstingsområdet
utan att vara bosatt där. Samtliga landsting i landet har sig emellan ett avtal, det s.k.
riksavtalet för utomlänsvård, som reglerar den ekonomiska ersättningen, när vård ges av
annat landsting än där den enskilde är bosatt. VästKom har rekommenderat kommunerna i
Västra Götaland att följa detta avtal sig emellan. Sålunda avser vi också att följa den
prissättning som Västra sjukvårdsregionen beslutar om årligen.
Faktureringsrutin
När en patient begär hemsjukvård i vistelsekommun ska vistelsekommunen stämma av
med hemkommunen om omfattningen på vårdinsatsen innan beslut lämnas till den
enskilde. När omfattningen på insatsen bestäms ska förutom själva vårdinsatsen även restid
inräknas om sådan krävs.
I praktiken innebär detta, för kommunerna i Västra Götaland, att den vårdgivande
kommunen debiterar folkbokföringskommunen för det antal timmar som man
överenskommit sig emellan när det gäller vårdsinsatsen. Det ankommer alltså på
vårdkommunen att hos folkbokföringskommunen förankra omfattningen på vården som
ska ges innan fakturering sker.
Ersättningsnivå 2017
Ersättningsnivån för 2017 är:
585 kr/timma för sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut.
610 kr/timma gäller för behandling som beslutas av sjukgymnast/arbetsterapeut.

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation
Box 5073, 40222 Göteborg Besök: Anders Perssonsgatan 8, Göteborg Tel: 072-707 45 50
E-post: info@vastkom.se www.vastkom.se
Organisationsnummer: 858501-2084
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Nämndbudget 2017 – Komplettering
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Nämndbudget 2017 för Lokalförsörjningsnämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänns

2017-05-02
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-05-04
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0077 041
Handläggare: Roger Cardell, tfn 033-35 70 40
Datum/avdelningschef: 2017-05-02/Magnus Widén

Programområde: 1

Sida
1(1)
2017-05-15

Dnr 2016/KS0077
Ert dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell

Kommunstyrelsen

Nämndbudget 2017 - Komplettering
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-20 att godkänna nämndernas budgetar för 2017
med undantag för Lokalförsörjningsnämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden.
I båda dessa nämnders budgetar saknades redovisning av hur Kommunfullmäktiges
uppdrag kommer att genomföras samt i Lokalförsörjningsnämndens fall även Indikatorerna.
De aktuella nämnderna har nu kompletterat sina budgetförslag. Bilagt denna skrivelse
finns Lokalförsörjningsnämndens och Individ- och familjeomsorgsnämnden kompletta reviderade nämndbudgetar för 2017

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST
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FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

2017-03-22

Anna-Lena Sellergren
Förvaltningschef
Tel 033-353400
anna-lena.sellergren@boras.se

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Förtydligande gällande KF:s uppdrag 2017
Sammanfattning
I nedanstående uppdrag vill KS ha ett förtydligande om
hur Individ- och familjeomsorgsnämnden kommer att genomföra uppdragen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Förtydligande gällande KF:s uppdrag 2017 av förvaltningschef
Anna-Lena Sellergren.

Ärendet
Uppdrag
Individ- och
familjeomsorgsnämnden får i
uppdrag att utreda införande av
ett stödboende för personer
som har varit i missbruk.

Individ- och
familjeomsorgsnämnden får i
uppdrag att, inom ramen för sitt
samordningsansvar, klargöra
samt tydliggöra mandat och
befogenheter kopplat till
biståndsbeslut om sociala
bostäder.
Individ- och
familjeomsorgsnämnden får i
uppdrag att utreda hur vi på
bästa vis kan samordna bostäder
åt de som nu är utanför
bostadsmarknaden.

Så genomför nämnden uppdraget
Individ- och familjeomsorgsnämnden kommer
att göra en översyn av samtliga
boendealternativ inom nämndens verksamhet;
vilka behov som finns och hur
boendeinsatserna är utnyttjade, som ett
underlag för ställningstagande angående
införandet av stödboende för personer som
varit i missbruk.
Individ- och familjeomsorgsnämnden kommer
att inom ramen för sitt samarbetsuppdrag
gällande Boendeprocessen, i dialog med övriga
berörda nämnder, även att bearbeta och
klargöra tydliga mandat och befogenheter
kopplat till biståndsbeslut om sociala bostäder.

Individ- och familjeomsorgsnämnden kommer
att inom ramen för sitt samarbetsuppdrag
Boendeprocessen att ta fram förslag på hur
staden kan samordna arbetet med bostäder åt
de som är utanför bostadsmarknaden.

2017-03-22

Förslag till beslut
Individ- och familjeomsorgsnämnden ställer sig bakom Förtydligande gällande
KF:s uppdrag 2017.

Anna-Lena Sellergren
Förvaltningschef

Budget 2017:2
Individ- och familjeomsorgsnämnden
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1 Inledning
Individ- och familjeomsorgsnämndens uppgift
Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorgens delområde barn och
familj och vuxna samt för ensamkommande barn.
Nämnden har dessutom två av kommunfullmäktige fastställa samarbetsuppdrag. Ett särskilt
sammarbetsuppdrag för barn och unga samt ett särskilt samarbetsuppdrag för boendeprocessens
"mjuka frågor". Samarbetsuppdragen innebär att nämnden:
Har befogenhet att sammanställa berörda nämnder
Har ansvar för att samarbetsuppdragen kommer i gång
Skapa förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för samarbete
Formulera mål för arbetet
Att resultatet mäts, utvärderas och redovisas
De särskilda samarbetsuppdragen är därmed också ett sätt att tydliggöra ansvar och befogenheter i
frågor som har gemensam karaktär.
Individ- och familjeomsorgsnämndens ansvar är stöd av olika slag till barn och deras familjer, samt
vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situationer. Nämnden arbetar för att all vård som ges med
stöd av socialtjänstlagen ska ske i nära samarbete med berörda och med den unges, eller när den gäller
arbetet med vuxna, dennes behov i fokus. Med tidiga insatser i öppen vård i närmiljön.
Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för följande verksamheter:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Myndighet barn och unga, vuxna, unga vuxna
Familjehemsvård
Familjerätt - värdkommun och ett samarbete mellan Bollebygd, Borås, Herrljunga, Svenljunga
och Tranemo kommuner.
Familjerådgivning - värdkommun och ett samarbete mellan Bollebygd, Borås och Ulricehamns
kommuner.
Barnahus Älvsborg - värdkommun och ett samarbete mellan Alingsås, Bollebygd, Borås,
Herrljunga, Lerum, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda kommuner. En
verksamhet där socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis och åklagare samverkar kring barn som
misstänks vara utsatta för brott.
Öppenvård barn och unga, vuxna
Fältverksamhet
Boende unga, ensamkommande barn, vuxna
Socialjour - värdkommun och ett samarbete mellan Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga och
Ulricehamns kommuner.
Krisstöd vid allvarlig händelse
Vräkningsförebyggande arbete

Utgångsläget
En ny organisation med nya ansvarsdelningar - de nya förutsättningar som ges av att IFO barn och
familj samlas ger en styrka och kompetensen samlas. Samverkan barn och unga - vuxen kommer att
underlättas. Samlokaliseringen med övriga nämnder ger i sig förbättrade förutsättningar men kräver nya
former för koordinering av insatser, förhållningssätt till brukare och invånare mm vilket de särskilda
uppdragen avseende barn och unga respektive hemlöshet ger utökade förutsättningar för.
Asylverksamheten kommer fortsatt var en förhållandevis stor andel av verksamheten men de nationella
åtgärderna minskar verksamhetens storlek. Hur fort detta kommer att ske innehåller naturliga
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svårigheter att bedömda.
Kompetensförsörjningen är en branschproblematik som kräver insatser både inom nämnden men även
kommunövergripande. Inom verksamheten utformas en plan för systematisk kompetensförsörjning.
Hur den externa konkurrenssituationen ska hanteras är också en fråga för staden som helhet att
hantera.
Arbetet med att upprätta ett förslag till Program för den sociala barn och ungdomsvården 2017-2020 i
Borås Stad är klart och ska nu underställas den politiska beslutsprocessen.
Soc on line är ett utvecklingsområde som avser förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.
Organisationen innebär att flera uppgifter med sammankopplade ekonomiska resurser byter
nämndhemvist. Här finns ännu gränsdragningar som kan innebära att ytterligare resursöverföringar kan
behöva göras när allt hunnit genomlysas.
Att finna en lösning för nämndens tre delområdens lokalbehov har varit en svårlöst uppgift för
lokalförsörjningsnämnden och IFO blir en förvaltning med verksamheter lokaliserade i flera fastigheter.
Detta innebär en kostnadsnackdel som bör prövas när förändringarna är genomförda och
kostnadskonsekvenserna blivit klarställda.

2 Omvärldsanalys
Rekrytering - personal/lönepolitiken
På nationell nivå pågår ett arbete för att stärka och utveckla den sociala barn- och ungdomsvården och
förbättra barnets rättsliga ställning i lagstiftningen. Regeringen tillsatte en nationell samordnare med
syfte och belysa goda exempel från kommuner runt om i landet och ta fram en handlingsplan. Borås
Stad är en av de kommuner som haft besök av nationell samordnare och ett nytt besök kommer ske i
början av 2017. Besöket resulterade i att det ska tas fram ett program för den sociala barn och
ungdomsvården i Borås Stad - ett styrdokument, som ska ligga till grund för verksamhetens fortsatta
utveckling.
Inom området barn och familj finns lagreglerade behörighetskrav för att utföra vissa arbetsuppgifter i
socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Dessa krav innebär i praktiken att det i dagsläget endast är en
socionomexamen som ger behörighet. Behörighetskraven är satta för att öka kvalitén och
rättsäkerheten i denna verksamhet.
Det har blivit avsevärt svårare att rekrytera personal till socialtjänsten runt om i landet.
Socialsekreterarnas yrkesutövning, både aktivt handlande och eventuellt icke-handlande kan komma att
avgöra om enskilda barn ska få hjälp i en utsatt situation. Socialstyrelsen anser att kommunerna
behöver ta ett större ansvar för att skapa bättre förutsättningar inom den sociala barn- och
ungdomsvården. Tillgången på socionomer behöver därför i första hand säkras upp inom denna
verksamhet och det är nödvändigt att skapa förutsättningar så att verksamheten har tillgång till erfaren
och kompetent personal för att verksamheten ska kunna fortsätta utvecklas, kvalitetssäkras och
effektiviseras. Det krävs stabilitet för att bygga kompetens och utveckla verksamheten och kontinuitet
för att få förtroende och kunna påverka utsatta barn och deras föräldrars situation i en positiv riktning.
Svårigheten att rekrytera personal med adekvat utbildning och kompetens gäller även enhetschefer och
behandlingspersonal och är en kritisk framgångsfaktor. Förvaltningen måste både behålla erfaren
personal och nyrekrytera utifrån en situation där antalet sökande till tjänster minskar och där erforderlig
kompetens ofta saknas. När den utmaningen inte klaras av att tas om hand påverkas både rättssäkerhet
och kvalitet.
Brist på familjehem - konsekvenser och åtgärder
Människors livsvillkor och inställning till socialt arbete har förändrats vilket bidrar till en ökad svårighet
att rekrytera familjehem. Fler och fler familjehem, både nationellt och lokalt, väljer också att ta
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uppdragen via privata aktörer istället för genom kommunerna. Nationellt samordnade
informationsinsatser kommer ske och syftar till att underlätta för kommunerna i arbetat med att
rekrytera och säkra tillgången på bland annat familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson.
Om efterfrågan ska kunna tillgodoses i Borås Stad behöver förutsättningarna för familjehemmen
förbättras och andra lösningar utvecklas. Attraktionskraften kan öka genom en förstärkt
familjehemsvård där familjehemmen erbjuds ett liknande stöd som de konsulentstödda familjehemmen
erbjuds. Antalet barn i behov av familjehem har ökat kraftigt genom det ökade antalet
ensamkommande barn och fler och fler konsulentstödda familjehem till en avsevärt dyrare kostnad
behöver anlitas. För att öka förutsättningarna att knyta fler familjehem till Borås Stad behövs ökade
resurser till familjehemsvården.
Ensamkommande asylsökande barn
Antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige för att söka asyl har minskat kraftigt under
2016. Av Migrationsverkets prognos, från i maj, framgår att prognosen är att cirka 4 000
ensamkommande barn årligen beräknas söka asyl i Sverige under 2016 och 2017, vilket är en stor
minskning jämfört med 2015. Ca 90 asylsökande barn i Borås fyller även 18 år under 2017 och ett antal
av dessa kommer då att hänvisas åter till Migrationsverket. Ett minskat antal anvisade barn och ett
minskat behov av boendeplatser är därför förändringar som verksamheten behöver planera för. Bristen
på lediga lägenheter i Borås får konsekvenser för målgruppen ensamkommande barns möjlighet och
verksamhetens planering av utflyttning från Hem för vård- och boenden (HVB) och familjehem.
Asylsökande barn som bor med sina vårdnadshavare/föräldrar
I landet finns en ökning av antalet asylsökande familjer med minderåriga barn och detta gäller även
Borås. Många bor trångbott och har med sig traumatiska upplevelser. Antalet som kan bli aktuella för
insatser inom Individ- och familjeomsorgen kan förmodas öka under de närmaste åren.
Brist på bostäder - konsekvenser
Generellt sett är utbudet av bostäder idag för lågt i Borås men bostadsbristens konsekvenser är inte lika
för alla utan varierar beroende på exempelvis ekonomiska resurser. Kommunens ansvar i
hemlöshetsfrågan befinner sig mellan den generella bostadsförsörjningen och socialtjänsten.
Socialtjänsten har inget generellt ansvar för att ordna en bostad till bostadslösa men kan däremot
besluta om bistånd till boende med olika individuellt utformade insatser. Hemlösheten har blivit ett allt
mer centralt problem för socialtjänsten.
Särskilt svårt att tillgodose sitt behov av bostad har hushåll som har stora problem med att lösa sin
bostadssituation själva och/eller är i behov av särskilda insatser från socialtjänsten för att kunna få en
bostad. Möjligheten att tillgodose bostadsbehoven för denna målgrupp sker främst genom omsättning
inom det befintliga bostadsbeståndet. Detta kräver att IFO har ett nära strukturerat samarbete med
både de kommunala bostadsbolagen och andra bostadsbolag. En viktig del i detta är det boendesociala
arbetet som blir den trygghet som gör att bostadsbolagen låter socialtjänsten anskaffa lägenheter i deras
bestånd. Nämnden avser att ta initiativ i syfte att öka antalet tillgängliga lägenheter inom ramen för det
nya särskilda uppdrag.
Överenskommelse om samarbete mellan regionen och kommunerna kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk är ute på remiss och förväntas gälla fr o m 2017-0401. Överenskommelsen bygger på en lagstiftad skyldighet om samarbete kring två målgrupper och en
generell skyldighet att samverka på individnivå. Ingen ska hamna mellan huvudmännens olika
ansvarsområden och därför inte få den hjälp som hen behöver. Även om kostnadsansvaret är oklart ska
individens behov av utredning eller behandling fullföljas utan dröjsmål. Om oenighet om
kostnadsansvar vid externa placeringar föreligger gäller, enligt förslaget i överenskommelsen, att
kommunen betalar 70% och regionen 30%.
Viktiga delar i kommunens ansvar, enligt den föreslagna överenskommelsen, är att ge motiverande
familjeorienterade insatser, arbeta med återfallsprevention, särskilt beakta insatser till ungdomar med
missbruk, ge stöd till barn som har förälder eller annan närstående med missbruks- och
beroendeproblem, medverka till läkemedelsassisterad behandling vid opiatmissbruk och samverka kring
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tillnyktringsverksamhet.
Utväg - samverkan regionen och sjuhäradskommunerna
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, har informerat om att samarbetets volym och
kostnadsfördelning för 2017 kan komma att ändras väsentligt. Ett utökat kostnadsansvar för Borås stad
ryms inte inom den ekonomiska planeringsramen och en utökning är därför inte finansierad i
budgetförslaget.

2.1 Förändring i budget 2017:2 jämfört med budget 2017:1

3 Indikatorer och uppdrag
3.1 Människor möts i Borås
Målbild
Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och
stärker självkänslan.
Kommunfullmäktiges
indikatorer

Utfall
2015

Målvärde
2016

Antal genomförda
medborgardialoger.

Utfall T2
2016

Målvärde
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

1

1

1

Antal genomförda medborgardialoger.

Så når nämnden målet för indikatorn
Hur når nämnden målet för indikatorn?

3.1.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag
att utreda införande av ett stödboende för personer
som har varit i missbruk.

Individ och familjeomsorgsnämnden kommer att
utreda frågan angående införandet av stödboende
för personer som har varit i missbruk.

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag
att, inom ramen för sitt samordningsansvar,
klargöra samt tydliggöra mandat och befogenheter
kopplat till biståndsbeslut om sociala bostäder.

Individ och familjeomsorgsnämnden kommer att
utreda frågan att klargöra tydliga mandat och
befogenheter kopplat till biståndsbesök om sociala
bostäder.

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag
att utreda hur vi på bästa vis kan samordna
bostäder åt de som nu är utanför
bostadsmarknaden.

Individ och familjeomsorgsnämnden kommer att
utreda på vilket sätt som är bäst att samordna
arbetet med bistäder åt de som är utanför
bostadsmarknaden
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3.2 Livskraftig stadskärna
Målbild
En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av
boende, handel och upplevelser.
Kommunfullmäktiges
indikatorer
Antal personer i en
hemlöshetssituation som får
eget förstahandskontrakt
med hjälp av socialtjänsten.

Utfall
2015

Målvärde
2016

Utfall T2
2016

Målvärde
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

17

20

17

17

17

20

Antal personer i en hemlöshetssituation som får eget förstahandskontrakt med
hjälp av socialtjänsten.

Så når nämnden målet för indikatorn
Nämnden ska ha en överenskommelse med de kommunala bostadsbolagen om antal lägenheter som
ska upplåtas till sociala kontrakt per år och till "Bostad först". I nämndens samordningsuppdrag ligger
att tydliggöra samverkan och prioriteringar utifrån bristen på bostäder i staden. Svårighet med högre
målvärde beroende på bostadssituationen och att flertalet med sociala kontrakt inte har möjlighet att
trots stöd erhålla egna kontrakt på kort sikt.
Metod:
Systematiserat arbete med de sociala andrahandskontrakten och övergångslägenheterna för att de
boende i större utsträckning ska uppnå målet ett eget kontrakt. En del i arbetet är samverkan med
andra myndigheter och anpassat stöd till de boende utifrån deras individuella behov.

3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
Målbild
En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får
en hälsosam och god miljö.

3.3.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget

När staden arrangerar konferenser, bokar hotell och
köper mat ska Svanen-, Krav- och Fairtrademärkning liksom närproducerade livsmedel
efterfrågas och mål-/indikatornivå för andel
ekologiskt/närproducerat tillämpas.

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska efterfråga,
Svanen, Krav och Fairtrade-märkning liksom
närproducerade livsmedel vi de tillfällen som
nämnden arrangerar konferenser eller åker på
konferenser och vid bokning av hotell.
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3.4 Ekonomi och egen organisation
Kommunfullmäktiges
indikatorer

Utfall
2015

Målvärde
2016

Utfall T2
2016

Målvärde
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

Andel sjukfrånvaro av
ordinarie arbetstid, %.

6,4

6

5

Arbetad tid för timavlönade
omräknat till årsarbeten.

12

11

10

Hälsa – friska medarbetare
under ett år i % av andel
anställda.

38

40

45

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

Så når nämnden målet för indikatorn
Nämndens strategi för att minska sjukfrånvaron är att skapa förutsättningar för förvaltningens chefer
att utöva sitt ledarskap samt att öka medarbetarnas delaktighet. Enheter som har närmre till chefen och
ett stort inflytande över när och hur deras jobb utförs, har generellt sett lägre sjukfrånvaro. Nämnden
ska också jobba aktiv med sjukskrivning och tidiga insatser. De sjukskrivna medarbetarna ska löpande
ha kontakt med sin chef och bjudas in till arbetsplatsträffar och sociala aktiviteter så att de inte tappar
kontakten med sina arbetsplatser. Enhetscheferna ska ha månadsuppföljningar där de träffar både
ekonomer och representanter för HR för att bedöma verksamhetens resultat ur flera perspektiv.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

Så når nämnden målet för indikatorn
Inom nämndens verksamhetsområde anställs timavlönade i första hand inom boenden för de
ensamkommande barnen. Många av dessa enheter är nystartade och nämnden ska stabilisera denna
verksamhet genom att tillsvidareanställa medarbetare i större utsträckning än vad som har varit möjligt i
ett inledningsskede. I samband med att personalstyrkan dimensioneras på respektive enhet ska den
arbetade tiden för timavlönade minska.

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda.

Så når nämnden målet för indikatorn
För att öka andelen helårsfriska skall nämnden arbeta med organisationskulturen. Arbetsmiljön ska
präglas av trygghet, tillit och prestigelöshet. Ledarskapet ska vara närvarande och stödjande och
medarbetarna ska ges möjlighet till en hög grad av medbestämmande. Nämndens ska genomföra och
följa upp friskfaktorsinventering på varje enhet. Nämndens hälsoinspiratörer skall involveras i
respektive verksamhets hälsoarbete.

Individ- och familjeomsorgsnämnden, Budget 2017:2

8(17)

4 Nämndens verksamhet
4.1 Ekonomiskt sammandrag
Budget
2016

Budget
2017:1

Budget
2017:2

Förändring

174 000

257 375

83 375

-406 470

-513 488

-107 018

-25 830

-2 587

23 243

Nettokostnader

-258 300

-258 700

-400

Kommunbidrag

258 300

258 700

400

Resultat

0

0

0

Ackumulerat resultat

0

0

0

Nettoinvesteringar

0

0

0

Tkr

Prognos
2016

Intäkter
Kostnader
Buffert

4.2 Nämndens uppgift
IFO-nämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och i vad som i lag sägs om
socialnämnd vad avser kommunal individ- och familjeomsorg. Ansvaret gäller med undantag av de
uppgifter beträffande bistånd som enligt kommunfullmäktiges beslut åvilar annan nämnd
(Arbetslivsnämnden).
IFO-nämnden utövar ledning för den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt område.
I nämndens ansvar ligger att ansvara för mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar.
Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor. Det inkluderar
ansvaret för bostadsanskaffning.
Den nya IFO-nämnden övertar stadsdelsnämndernas uppgifter inom nuvarande IFO barn och familj.
Från Sociala omsorgsnämnden övertas IFO-insatser för vuxna, samordningsansvaret för sociala
boendefrågor inkl. bostadsanskaffning. Ansvaret för ensamkommande barn övertas från SDN Norr.
IFO-nämndens verksamhet indelas i tre delområden:
•
•
•

Barn och unga som omfattar åldrarna 0 - 17 år
Vuxna inkl. unga vuxna omfattande åldrarna från 18 år.
Ensamkommande och asylsökande barn som redovisas under flyktingverksamhet

4.2.1 Särskilda samarbetsuppdrag till nämnder och styrelser
Kommunfullmäktige har fördelat ut ett antal särskilda samarbetsuppdrag som ett sätt att tydliggöra
ansvar och befogenheter i frågor som har gemensam karaktär. Uppdragen innebär att nämnden har:
•
•
•

befogenheter att sammankalla berörda nämnder
ansvarar för att samarbetsuppdraget kommer igång
skapa förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för samarbete
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•
•

formulera mål för uppdraget
resultat mäts, utvärderas och redovisas

IFO-nämnden har två särskilda samarbetsuppdrag.
1. Barn och unga
IFO-nämnden får ett särskilt samarbetsuppdrag avseende barn och unga.
Hur nämnden ska arbeta med uppdraget:
Att i samverkan med övriga nämnder som möter barn och unga, identifiera barn och unga i riskzonen
för att i samverkan utforma ett effektivt och tvärprofessionellt stöd åt en grupp barn och unga eller det
enskilda barnet/ungdomen.
Förslag till målsättning:
Att genom en god samverkan förebygga att barn och unga i riskzonen får den hjälp och insatser de
behöver. Fler koordinerade insatser ger bättre effekt i stödet och ökar barnets förutsättningar att få
hjälp tidigt.
Kriterier för utvärdering:
Indikatorer för löpande uppföljning av de koordinerade insatserna skall utarbetas under hösten 2016 i
samverkan med berörda nämnder.
Årligen rapporteras antal barn som genom samverkan erhållit koordinerade insatser. Även antal
avvikelser där samsyn av handlingsplan för den unge inte uppnåtts analyseras och rapporteras.
En utvärdering ska göras efter två år för att bedöma måluppfyllelse och brukarnas erfarenheter.
2. Boendeprocessen
IFO-nämnden får ett särskilt samarbetsuppdrag avseende boendeprocessens mjuka frågor.
Hur nämnden ska arbeta med uppdraget:
Att i samverkan med övriga nämnder skapa ett koordinerat arbetssätt som identifierar de utsatta
grupper som är socialtjänstens ansvar och möjliggör anpassade insatser. Nämnden samordnar som en
del i samarbetsuppdraget det vräkningsförebyggande arbetet som bidrar till att människor inte hamnar i
en hemlös situation.
Förslag till målsättning:
Att minska antal personer som är hemlösa utifrån socialstyrelsens definition av hemlöshet i utfallet ifrån
Borås Stads årliga kartläggning av hemlösheten. Att genom vräkningsförebyggande arbete minska
antalet personer som hamnar i en hemlös situation
Kriterier för utvärdering
Årligen rapporteras antal personer som genom samverkan erhållit individuella insatser och löst
bostadssituationen. Även antal avvikelser där samsyn av handlingsplan för att förhindra hemlöshet inte
uppnåtts analyseras och rapporteras.
Arbetsformer.
För båda uppdragen skall en struktur för samarbetet skapas med former för samverkan på
verksamhetsnivå, förvaltningschefnivå och löpande presidieöverläggningar.

4.3 Ekonomiska förutsättningar
Den ekonomiska planeringsramen för 2017 fastställdes av Kommunstyrelsen den 20 juni. Ramarna
utgår ifrån budgetar 2016 med tillägg för indexuppräkning. 2,3 % för löner och 1,5 % för övriga
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kostnader. Lokalkostnader räknas upp med 1,5 %.
IFO:s ram består av (1) medel till IFO:s stadsdelsegna verksamhet ur resursfördelningsmodellen (2)
IFO:s kommungemensamma verksamhet enl. Kommunfullmäktiges beslut (3) IFO Vuxens budgetram
inom sociala omsorgsnämndens internbudget (ej prövad av KS eller KF), (4) tillägg för nämnd/central
administration samt (5) avdrag för medel till förebyggandeverksamheter som förs till fritid och
folkhälsonämnden. Enligt ekonomistyrnings underlag har ramen 253 234 tkr i 2016 års priser
uppräknats till 258 300 tkr 2017. I detta läge har inte resurser för hälso-/sjukvård som hör till IFO
Vuxen överförts från sociala omsorgsnämnden till den nya IFO-nämnden. Det förväntas göras när
pågående genomgång inom sociala omsorgsnämnden är klar.
Delbeloppet för IFO barn och familj kan mot T1:ans prognoser för 2016 motsvara verksamhetens
nuvarande kostnadsnivå. Volymerna har varit något lägre vilket delvis kan ha koppling till den
underbemanning som verksamheten har haft svårt att hantera. Utifrån verksamhetens begränsade
budgetomslutning slår mycket få men väldigt dyra placeringar. Dessa kan ligga på nivån 3 á 4 mkr per
individ och år. Denna känslighet kommer finnas kvar och frågan om hur stor buffert som bör finnas
och om ytterligare avsättning ev bör ligga kommuncentralt föreslås prövas i stadens budgetarbete.
Delbeloppet för IFO Vuxen är inte prövat av KS eller KF och verksamheten har redovisat underskott
om 4,6 mkr för 2015 och en negativ prognos för 2016 om 3,5 mkr mot sociala omsorgsnämndens
internbudgetar. Det innebär att delbeloppet bör prövas av KS och KF inför slutligt fastställande av
ekonomisk ram och uppdrag för IFO-nämnden i budget 2017.
Gränsdragningen mellan flera verksamheter och nämnder är inte helt entydig då det gäller
kostnadsansvaret. Ett exempel på detta är gränsen mellan IFO Vuxen och socialpsykiatrin. Tidigare
internbudgetfördelningar är inte självklara så här behöver former för samverkan och samfinansiering
utvecklas.
I tidigare bokslut för Borås stad har underskott på grund av beslut i Förvaltningsrätten om tvångsvård
som belastat verksamheten täckts och inte förts med som ackumulerade resultat. Denna princip har
förutsatts fortsätta vid utformning av detta förslag till budget för IFO 2017 varför inga resurser ur den
angivna ramen reserverats för denna typ av kostnader.
Flyktingverksamheten är direkt kopplad till volymer och ersättningar från Migrationsverket och har
inget kommunbidrag. Ersättningen som i dag Migrationsverket ger för ensamkommande flyktingbarn
uppgår til 1 900 kr per dygn för belagt plats. Regeringen har beslutat om ett nytt ersättningssystem som
innebär kraftigt sänkta ersättningsnivåer att gälla fr o m 1 juli 2017 vilket föranlett verksamheten att ta
fram en planering för omställningsarbete för att klara verksamhetens kostnader med de nya
intäktsnivåerna. Omställningsarbetet innebär även förändring och uppbyggnad av andra
boendelösningar utifrån ålder och mognad på ungdomarna.

4.4 Verksamhet 2017
Budget
2017:1

Budget
2017:2

Förändring

0

0

0

Kostnad

-6 750

-14 238

-7 488

Nettokostnad

-6 750

-14 238

-7 488

Tkr

Budget
2016

Prognos
2016

Central administration
Intäkt

Politisk verksamhet
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Budget
2017:1

Budget
2017:2

Förändring

0

0

0

Kostnad

-1 650

-1 902

-252

Nettokostnad

-1 650

-1 902

-252

9 000

38 352

29 352

Kostnad

-195 540

-199 047

-3 507

Nettokostnad

-186 540

-160 695

25 845

15 000

16 047

1 047

Kostnad

-78 360

-95 325

-16 965

Nettokostnad

-63 360

-79 278

-15 918

150 000

202 976

52 976

-150 000

-202 976

-52 976

0

0

0

Intäkt

0

0

0

Kostnad

0

0

0

Nettokostnad

0

0

0

Intäkt

0

0

0

Kostnad

0

-2 587

-2 587

Nettokostnad

0

-2 587

-2 587

Tkr

Budget
2016

Prognos
2016

Intäkt

Barn- och ungdomsvård
Intäkt

Vård av vuxna
Intäkt

Flyktingverksamhet
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Övrig verksamhet

Buffert

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
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Budget
2016

Budget
2017:1

Budget
2017:2

Förändring

174 000

257 375

83 375

Kostnad

-432 300

-516 075

-83 775

Nettokostnad

-258 300

-258 700

-400

Tkr

Prognos
2016

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Totalt
Intäkt

4.4.1 Barn- och ungdomsvård
Strategi för ökad måluppfyllelse
Nämnden ska fokusera på tidiga insatser. Utredningsarbetet ska utvecklas vad gäller tydliggörande av
barn och ungas behov och öka delaktigheten hos den enskilde. All vård som ges med stöd av
socialtjänstlagen ska ske i nära samarbete och samförstånd med samtliga berörda parter och med den
unges behov i fokus. Arbetsmodellen Rätt matchat stöd ska fortsatt utvecklas så att den samlade
kompetensen inom individ- och familjeomsorgen nyttjas optimalt för att bäst matcha stöd till den
enskilde. Brukarnas mångfacetterade behov ställer stora krav på verksamheten. Ett processorienterat
arbetssätt ska därför tillämpas som sätter brukaren i fokus. Det processorienterade arbetssättet ställer
krav på uthållighet och långsiktigt tänkande samt bidrar till ett bättre helhetsperspektiv med fokus på
förbättringar till nytta för brukaren. Aktörerna som finns kring individen ska tillsammans med denne
verka som ett gemensamt team för att tillvarata de samlade resurserna och därmed effektivisera
verksamheten.
Det har blivit allt svårare att rekrytera personal till myndighetsutövningen och det råder en allt större
konkurrens om socionomer. Nuvarande personalsituation innebär att strategin med fokus på tidiga
insatser inte kan tillämpas då skyddsbehovet hos barn och unga måste prioriteras. Resurser till
personalförstärkningar som gör skillnad behövs, de ryms inte inom anvisad planeringsram. Genom att
förbättra arbetsvillkoren inom socialtjänsten blir de anställda själva de bästa ambassadörerna för yrket
och bidrar till att verksamheten kan attrahera, rekrytera och behålla personal. På detta sätt skapas
förutsättningar för verksamheten att fortsätta utvecklas, kvalitetssäkras och effektiviseras.
Övergripande för hela förvaltningen, ej avgränsat barn och unga, skall en plan för systematisk
kompetensförsörjning tas fram. Denna ska ge en tydlighet vad gäller ansvar, roller och
Individ- och familjeomsorgsnämnden, Budget 2017:2
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kompetensutvecklingsfrågor och leda till bättre matchat stöd för brukaren och ökad måluppfyllelse.
Kompetensförsörjningen ska säkerställa att personal inom myndighetsfunktionen har rätt kompetens
för att utreda och identifiera brukarens behov och att personalen inom insatsfunktionen har rätt
kompetens för att tillgodose de behov av stöd och insatser som efterfrågas och ges inom ramen för de
interna insatserna. Personalen ska också ha god kunskap om övrigt stöd som finns i samhället som är
ett alternativ till socialtjänstinsatser.
Utifrån ett hela-staden-perspektiv ska verksamheterna och förvaltningarna förbättra samarbetet och
verka gemensamt och i samspel så att insatser sker koordinerat och därmed ger en mer effektiv
verksamhet. Rutiner har arbetas fram mellan barn och familj och funktionshinderverksamheten som
ska bidra till ett bättre omhändertagande av den gemensamma målgruppen och ett mer gemensamt
ansvarstagande.
Konsekvenser av rambudget
Brukarperspektiv:
Arbetsmodellen Rätt matchat stöd ska leda till att fler barn och unga som är i behov av socialtjänstens
insatser erhåller vård anpassad efter sina behov. Bristen på personal medför att barn och unga som kan
tänkas vara i behov av socialtjänstens stöd i ett tidigt skede inte får sina behov tillgodosedda då
skyddsbehovet hos barn och unga först måste säkerställas.
Det är stora svårigheter att rekrytera nya familjehem och arbetsbelastningen har ökat till följd av fler
ensamkommande barn i behov av familjehem och förändringar i föreskrifter innebär ökade krav vid
utredning av familjehem. Verksamheten klarar idag inte att tillgodose de behov av stöd till de befintliga
familjehemmen som efterfrågas.
Medarbetarperspektiv:
Arbetsbelastningen är ansträngd inom myndighetfunktionen till följd av personalbrist då behörig
personal inte lyckas rekryteras. Inom familjehemsenheten beror den höga arbetsbelastningen på det
ökade antalet ensamkommande flyktingbarn i behov av familjehem och stor personalomsättning. En
god personalbemanning och tillgång till arbetsledning är en förutsättning för att kunna bedriva en
ändamålsenlig verksamhet.
Verksamhetsperspektiv:
Samverkan både internt och externt är en framgångsfaktor och leder till ett effektivare resursutnyttjande
där den enskilde ska erhålla vård utifrån de identifierade behoven. Arbetsmodellen Rätt matchat stöd
ska leda till en ökad flexibilitet och ett ökat samarbete mellan verksamheterna inom insatsfunktionen.
Verksamheten kommer få en god överblick över de behov som efterfrågas och ska anpassa utbudet av
insatser efter detta.
Samarbetet mellan myndighets- och insatsfunktionerna men också med annan verksamhet eller
huvudman ska fortsätta utvecklas. Allt för att uppnå bästa resultat av vård för den enskilde.
Handläggaren vid myndighetsfunktionen och personalen inom insatsfunktionen som har uppdrag kring
en individ ska tillsammans verka som ett team kring den unge för att bästa och mest effektiva vård ska
kunna ges. Detta förhållningssätt ska eftersträvas även när annan verksamhet eller huvudman finns med
och bistår den enskilde.
Ekonomiperspektivet:
Ett helhetsperspektiv kring individen är nödvändigt och att aktörerna erbjuder insatser utifrån
individens behov koordinerat för bästa effekt. Då skapas också en ökad effektivitet. Den rådande
personalbristen riskerar att strategin med tidiga insatser inte kan tillämpas och att kostnader skjuts på
framtiden. Komplexiteten i den enskildes situation riskerar därmed öka som på sikt kräver fler
omfattande och kostsamma insatser.
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4.4.2 Vård av vuxna
Nämnden ska fortsätta utveckla arbetet med utredningar, planering, verksamhet och uppföljning i
samverkan mellan myndighet och insatser.
Nämnden ska arbeta riktat mot gruppen unga vuxna med en egen myndighetutövning vilket kommer
att förbättra möjligheten att utveckla anpassade insatser. Här ingår samverkan med regionen utifrån
överenskommelsen om samverkan mellan regionen och kommunerna för målgrupperna med psykisk
ohälsa och /eller beroende.
Hemlöshet är ett allt mer centralt problem för socialtjänsten och samordningsansvaret är förtydligat i
reglementet för den nya IFO-nämnden. Borås Stads program mot hemlöshet visar inriktningen och
förvaltningen ska göra en handlingsplan utifrån den. Målet för uppnådda egna kontrakt för brukare i en
hemlös situation har inte uppnåtts och kommer att sänkas 2017. Orsaken är en allt svårare
bostadssituation och att det krävs mer individuella insatser för att målet ska ha förutsättningar att
uppnås.
Brukarperspektiv.
Brukarperspektivet är en del i evidensbaserad praktik (EBP)där tre kunskapskällor vägs samman-den
bästa vetenskapliga kunskapen om insatsens effekter, de professionellas expertis och brukarnas
erfarenhet och förväntningar. Brukarinflytande innebär bland annat att införa nya arbetssätt och
nämnden planerar att fortsätta med brukarrevisioner inom IFO/Vuxna insats.
För att förhindra att nya kommuninvånare får behov av insatser från socialtjänsten erbjuder nämnden
tidiga insatser utan biståndsbeslut. För att delta i en behandling är ett fungerande boende en
förutsättning och tydliggörandet av nämndens samordningsansvar kommer att kunna koppla samman
dessa insatser.
Medarbetarperspektiv
Arbetsbelastningen är hög inom IFO/Myndighet trots att det inte fattas handläggare. Behovet av
interna öppenvårdsinsatser har ökat arbetsbelastningen även på insatssidan och skapat kö framförallt
för gruppen självsökande.
Verksamhetsperspektiv
En inventering har gjorts av boendealternativ och andra insatser. Detta för att skapa en större
flexibilitet och ett anpassat utbud vilket är nödvändigt för att brukare med olika behov ska ges
förutsättningar att bo. Ett boende på entreprenad för samsjukliga missbruk-psykisk ohälsa flyttar till nya
lokaler i slutet av 2016 efter en ny upphandling. För att utveckla insatser följs de Nationella riktlinjerna
för missbruks och beroendevård.
Ekonomiperspektiv
Färre brukare placeras externt men de som placeras har samsjuklighet vilket innebär dyrare vårddygn.
Förslaget med en minskning av antalet dygn när brukare inom psykiatrin bedöms som färdigbehandlade
och betalningsansvar inträder kan öka kostnaderna. Överenskommelsen mellan regionen och
kommunen avseende betalningsansvar vid externa placeringar förväntas bli positivt för nämnden.

4.4.3 Flyktingverksamhet
Strategi för ökad måluppfyllelse
För barn med behov som bor tillsammans med sina vårdnadshavare i en asylsökande familj kommer
insatserna i första hand inriktas på öppenvård. För denna målgrupp och målgruppen ensamkommande
flyktingbarn ska arbetsmodellen Rätt matchat stöd användas på samma sätt som för övriga
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verksamheter som rör barn. Detta förväntas leda till ytterligare förbättringar i att matcha insatser mot
behov. Även för asylsökande barn kommer ett processorienterat arbetssätt att vara centralt genom att
såväl interna som externa aktörer samverkar tillsammans för att uppfylla målen kring mottagande och
integration. Särskilt viktigt är att processer kopplade till myndighetsutövning- boende-boendestöd sker
samlat för att hantera boende och utslussning till olika boendelösningar.
Svårigheten att rekrytera personal till myndighetsutövning inom Flyktingverksamhet är märkbar såsom
för övrig myndighetsutövning inom Individ- och familjeomsorgen. En plan för kompetensförsörjning
för personal som arbetar inom Hem- för vård och boende och stödboende behöver tas fram för att
utveckla kvalitén i arbetet och ge bättre stöd till ungdomarna.
Flyktingverksamheten har som strategi utifrån regeringens nya ersättningssystem att flertalet av
ensamkommande flyktingbarn ska bo i boendelösningar som drivs i kommunens egenregi. En
betydande andel av barnen 16 år och äldre bör kunna bo i boendeformer med mindre omfattande stöd
såsom stödboende, egen lägenhet med boendestöd och utslussningslägenhet.
Konsekvenser av rambudget
Brukarperspektiv:
Barn och ungdomar där asylsökande föräldrarna sviktar kräver ibland placeringar i familjehem eller på
institution. Ett stort antal asylsökande har även ett bristande nätverk eller saknar helt nätverk. Detta blir
extra sårbart när föräldrarna själva blir sjuka, inlagda eller på annat sätt inte klarar att ta sitt
föräldraansvar. I dessa situationer krävs då ofta placeringar medans det för familjer med ett större
nätverk och släktingar i landet kan lösas på annat sätt. Till följd av att Migrationsverket etablerat ett eget
kontor i Borås och utökat placeringar i EBO(Egna lägenheter hos släktingar) för asylsökande kan
verksamheten förvänta ytterligare utökade aktualiseringar och troliga insatsbehov under 2017.
Under 2017 beräknas Borås ta emot cirka 20-40 nya ungdomar. Samtidigt kommer ungdomar som
fyller 18 år och fortfarande är asylsökande att lämna verksamheten. Ungdomar kommer även att flytta
ut till stödboenden.
Medarbetarperspektiv:
Arbetsbelastningen är hög inom myndighetsfunktionen till följd av personalbrist då behörig personal
inte lyckas rekryteras. En god personalbemanning och tillgång till arbetsledning är en förutsättning för
att kunna bedriva en ändamålsenlig verksamhet.
Verksamhetsperspektiv:
Samverkan både internt och externt är en framgångsfaktor och leder till ett effektivare resursutnyttjande
där den enskilde ska erhålla vård utifrån de identifierade behoven. Arbetsmodellen Rätt matchat stöd
ska leda till en ökad flexibilitet och ett ökat samarbete mellan verksamheterna inom insatsfunktionen.
Verksamheten kommer få en god överblick över de behov som efterfrågas och ska anpassa utbudet av
insatser efter detta.
Verksamheten räknar med ett minskat behov av boendeplatser. Om socialstyrelsen inför föreskrifter
om att ensamkommande flyktingbarn skall ha eget rum på boendena kan det leda till en viss utökning
av platser annars planerar verksamheten för att avveckla boendeplatser under 2017.
Till följd av nytt ersättningssystem och övergång till schablonersättningar så har Migrationsverket sagt
upp alla avtal och överenskommelser om platser med kommunerna.
Ekonomiperspektivet:
Migrationsverket ersätter verksamheten för boendeplatser utifrån avtal och för de behov som uppstår
utöver avtal ansöker Borås Stad om täckning för faktisk kostnad. De eventuella överskott som kan bli
utifrån ersättningen för boendeplatser är avsedda att täcka andra kostnader för ensamkommande
flyktingbarn som inte specifikt ersätts av Migrationsverket såsom kostnader för särskild förordnad
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vårdnadshavare, fritidsstöd, administrativa kostnader och övrigt som krävs för att underlätta
mottagandet och etableringen i samhället. Sammantaget ger detta goda förutsättningar att genomföra
verksamheten inom rambudget.

5 Verksamhetsmått
5.1 Individ- och familjeomsorg.
5.1.1 Barn och ungdom 0-20 år
Verksamhetsmått

Årsutfall 2015

Budget 2016

Budget 2017

1 912

1 850

1 950

7,6

6,8

Antal aktualiserade barn och
ungdomar
Andel aktualiserade av totala antalet 020-åringar, %
Antal barn och unga med
heldygnsinsatser

190

5.1.2 Vuxen
Verksamhetsmått

Årsutfall 2015

Budget 2016

Budget 2017

Antal aktualiserade personer mellan
21-64 år

800

1 000

1 000

Andel aktualiserade av totala antalet
personer mellan 21-64 år (%)

1,32

1,7

1,7

Antal personer med heldygnsvård

103

90

90

6 Investeringar
Projekt

Total
utgift

Summa
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Utgift
tom 2016

Budget
2017

Plan 2018

Plan 2019

0

0

0

0
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum 2017-04-18
§ 55

Dnr 2017/IFON0108

Komplettering KF:s uppdrag för IFON 2017
KF efterfrågar ett förtydligande om hur Individ- och familjeomsorgsnämnden kommer att
genomföra uppdragen.
Beslut
Individ- och familjeomsorgsnämnden ställer sig bakom förtydligandet gällande
KF:s uppdrag 2017.

Justeringsdag: fredagen den 21 april under dagen, Ramnåsgatan 1, våning 3.
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla måndagen den 24 april 2017.

Evelina Kongbäck
Sekreterare

Mats Tolfsson (S)
Ordförande

Kristina Ramsälv Waldenström (MP)
Justeringsperson

1 (1)

E8

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Kerstin Koivisto (Boråsvalet). Utreda möjligheten att inrätta en ”prova på” verksamhet för tonåringar liknande den idrottsskola som redan finns för barn
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles

170424
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-05-04
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0662 612
Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 40
Datum/avdelningschef: 2017-04-20/Magnus Widén

Programområde: 3

Sida
1(1)
2017-05-15

Dnr 2014/KS0662

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Kerstin Koivisto
(Boråsvalet). Utreda möjligheten att inrätta en
”prova på” verksamhet för tonåringar liknande
den idrottsskola som redan finns för barn
Kerstin Koivisto (Boråsvalet) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-09-25
inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att Fritids- och folkhälsonämnden
får i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta en ”pröva på” verksamhet, typ idrottsskola för tonåringar.
Motionen har varit remitterad till Fritids- och folkhälsonämnden och Ungdomsrådet
som båda tillstyrker motionen.
Ungdomsrådet är mycket positiva till en ”prova på”-verksamhet, liknande idrottsskola, för tonåringar. En sådan verksamhet ger möjlighet till deltagarna att känna lagkänsla utan att vara bundna till en viss sport. Ungdomsrådet tycker också att det är
bra att ha möjlighet att prova på en sport utan att behöva bli medlem och att det är
positivt att prova på en ny sport tillsammans med många andra som är nybörjare.
Fritids- och folkhälsonämnden delar Kerstin Koivisto inställning att det ur folkhälsoperspektiv är viktigt med fysisk aktivitet för både kropp och själ. Därför kommer
Fritids- och folkhälsoförvaltningen att stimulera till ett ökat samarbete med föreningar
som bedriver en bred ungdomsverksamhet för att få igång någon form av prova-påverksamhet för tonåringar. Nämnden ser alltså positivt på motionen och ger förvaltningen i uppdrag att stimulera till ökad samverkan med och mellan föreningar som
bedriver en bred ungdomsverksamhet inriktat på tonåringar.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles
KOMMUNSTYRELSEN
Malin Carlsson
Kommunalråd
Magnus Widèn
Ekonomichef
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Till Borås Stads kommunfullmäktige
2014-09-21

Motion angående att utreda möjligheten att inrätta en ”prova på” verksamhet för
tonåringar liknande den idrottskola som redan finns för barn.
På några decennier har ungas fritidssysselsättningar förändrats väldigt mycket. Engagemanget i
föreningsform har minskat, spontanidrott har minskat och stillasittande datorspelande har istället
ökat. Många barn börjar dock fortfarande någon form av idrottsutövande i föreningsverksamhet i
låg- och mellanstadieåldern, men många slutar sedan allt för tidigt och har därefter svårt att komma
tillbaka eller ta upp en ny idrott senare i livet.
Det finns en uppfattning i samhället i stort och hos unga i synnerhet att det är försent att börja med
en idrott och att gå med i en förening i övre tonåren och att ens ”fysiska fönster” stängts för att
kunna utvecklas tillräckligt. En hel del forskning visar dock på motsatsen.
Ur ett folkhälsoperspektiv är det viktigt med fysisk aktivitet både för kropp och själ och det är
aldrig försent att börja röra på sig. Ur ett socialt perspektiv finns också mycket att vinna genom att
få fler ungdomar att gå med i en idrottsförening. Socialt samspel, engagemang och nya vänner
utvecklas. Boråsvalet skulle därför vilja se att Borås Stad skapar mer förutsättnigar och öppnar fler
dörrar för fler unga att utöva idrotter utifrån sina önskemål. Att som tonåring få delta i en ”provapå” idrottskola med olika former av idrotter, för att rätt lotsas in där intresse finns, ser vi som något
mycket önskvärt.

Boråsvalet föreslår att:
Borås kommunfullmäktige ger Fritid och folkhälsonämnden i uppdrag att utreda möjligheten att
inrätta en ”pröva på” verksamhet, typ idrottsskola för tonåringar.

Boråsvalet
genom Kerstin Koivisto
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Borås Stads Ungdomsråd
Handläggare: Eva-Maria Sandin,

Datum 2016-02-24

vik. ungdomsstrateg, 033-35 82 02

Diarienummer
2014/KS0662

Kommunstyrelsen

Motion angående att utreda möjligheten att inrätta en ”prova på” verksamhet för tonåringar
liknande den idrottsskola som redan finns för
barn
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0662

Ungdomsrådets beslut

Ungdomsrådet har beslutat att tillstyrka motionen.

Ungdomsrådets yttrande i sammanfattning

Ungdomsrådet är mycket positiva till en ”prova på”-verksamhet, liknande idrottsskola, för tonåringar. En sådan verksamhet ger möjlighet till deltagarna att känna lagkänsla utan att vara bundna till en viss sport. Ungdomsrådet tycker också att det är
bra att ha möjlighet att prova på en sport utan att behöva bli medlem och att det är
positivt att prova på en ny sport tillsammans med många andra som är nybörjare.

Ungdomsrådets yttrande i sin helhet

I Ungdomsrådet sitter representanter från Borås 7-9 skolor, gymnasieskolor och fritidsgårdar. På stormöten deltar även representanter från stadsdelarnas ungdomsråd.
De är oftast runt 20-30 personer. Syftet med ungdomsrådet är att ungdomar skall få
mer inflytande i kommunen så att Borås Stad blir en bra stad för ungdomar att bo i.
Ungdomsrådet vill poängtera att de inte kan representera ALLA ungdomar i kommunen.
Ungdomsrådet är mycket positiva till en ”prova på”-verksamhet, liknande idrottsskola, för tonåringar. En sådan verksamhet ger möjlighet till deltagarna att känna lagkänsla utan att vara bundna till en viss sport. Ungdomsrådet tycker också att det är
bra att ha möjlighet att prova på en sport utan att behöva bli medlem och att det är
positivt att prova på en ny sport tillsammans med många andra som är nybörjare.
BORÅS STADS UNGDOMSRÅD
Maja Landin
Ordförande

Eva-Maria Sandin
Vik. ungdomsstrateg
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2017-04-04

§ 54
2014/FF0238 812
Yttrande över motion av Kerstin Koivisto (Boråsvalet) angående att utreda
möjligheterna att inrätta en "prova på" verksamhet för tonåringar
Kerstin Koivisto (Boråsvalet) har skrivit en motion om att utreda möjligheten att inrätta en
”prova-på” verksamhet för tonåringar liknande den idrottsskola som redan finns (Årskurs 1-3).
Anledningen till det är enligt motionären att ungdomarnas engagemang i föreningsfrågor minskat,
spontanidrotten minskat och stillasittande datorspelande har ökat. Boråsvalet vill öppna fler dörrar
för fler unga att utöva idrotter utifrån sina önskemål och dessutom ta bort ”det fysiska fönstret”
där ungdomar blir för gamla för att prova nya idrotter.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen delar Boråsvalet och Kerstin Koivisto inställning, om att det ur
folkhälsoperspektiv är viktigt med fysisk aktivitet för både kropp och själ. Därför kommer Fritidsoch folkhälsoförvaltningen att stimulera till ett ökat samarbete med föreningar som bedriver en
bred ungdomsverksamhet för att få igång någon form av prova-på-verksamhet för tonåringar.
Beslut
Fritid- och folkhälsonämnden ser positivt på motionen och ger förvaltningen i uppdrag att
stimulera till ökad samverkan med och mellan föreningar som bedriver en bred
ungdomsverksamhet inriktat på tonåringar, samt översänder yttrandet till Kommunstyrelsen.
Vid protokollet
Johanna Jönsson
Nämndsekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2017-04-10
Ida Legnemark (V)
Ordförande

Christer Lundberg (S)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2017-04-11.
Rätt utdraget intygar:

Johanna Jönsson
Nämndsekreterare
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Datum

Diarienummer

2017-04-10

2014/FF0238 812

Hans Andersson, 033 – 35 73 66
Kommunstyrelsen

Yttrande över motion av Kerstin Koivsto
(Boråsvalet) angående att utreda möjligheterna att
inrätta en ”prova på” verksamhet för tonåringar
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0662

Nämndens beslut
Fritid- och folkhälsonämnden ser positivt på motionen och ger förvaltningen i
uppdrag att stimulera till ökad samverkan med och mellan föreningar som bedriver en
bred ungdomsverksamhet inriktat på tonåringar.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Kerstin Koivisto (Boråsvalet) har skrivit en motion om att utreda möjligheten att
inrätta en ”prova-på” verksamhet för tonåringar liknande den idrottsskola som redan
finns (Årskurs 1-3). Anledningen till det är enligt motionären att ungdomarnas
engagemang i föreningsfrågor minskat, spontanidrotten minskat och stillasittande
datorspelande har ökat. Boråsvalet vill öppna fler dörrar för fler unga att utöva idrotter
utifrån sina önskemål och dessutom ta bort ”det fysiska fönstret” där ungdomar blir
för gamla för att prova nya idrotter.

Nämndens yttrande i helhet
Fritids- och folkhälsoförvaltningen delar Boråsvalet och Kerstin Koivisto inställning,
om att det ur folkhälsoperspektiv är viktigt med fysisk aktivitet för både kropp och
själ. Därför kommer Fritids- och folkhälsoförvaltningen att stimulera till ett ökat
samarbete med föreningar som bedriver en bred ungdomsverksamhet för att få igång
någon form av prova-på-verksamhet för tonåringar.

Ida Legnemark (V)
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef
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E9

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Andreas Cerny (L) och Hamid
Fard (L): Företagande för nyanlända - en möjlighet
redan under SFI
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles

170424
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-05-04
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0393 616
Handläggare: Oliwer Åstrand, tfn 033-35 71 84
Datum/avdelningschef: 2017-04-20/Magnus Widén
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Dnr 2016/KS0393

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Oliwer Åstrand
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Andreas Cerny (L) och Hamid Fard (L): Företagande för nyanlända - en
möjlighet redan under SFI
Andreas Cerny (L) och Hamid Fard (L) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde
2016-04-28 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att former för en kurs i hur man startar eget företag i Sverige utreds av Utbildningsnämnden (nu Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden), och att
nämnden därefter erbjuder en sådan kurs för elever som studerar på SFI. Olika förslag på kursinnehåll lyfts i motionen, såsom språkkunskaper inriktade mot ”företagarspråk”, arbetsmarknadsregelverk, skatter, affärsplaner med mera.
Motionen har varit remitterad till Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden.
Nämnden tillstyrker motionen.
I budget 2017 är följande uppdrag ställt till nämnden: ”Gymnasie- och
Vuxenutbildningsnämnden uppdras utreda formerna för och därefter erbjuda en kurs
i hur man startar eget företag i Sverige för de elever som studerar på SFI”. Motionens
intentioner finns alltså fångade i ett budgetuppdrag, vilket också nämnden
kommenterar i sitt remissvar.
Inkomna remissvar, se bil.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles
KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
MOTION

2016-04-27

Företagande för nyanlända – en möjlighet redan under SFI.
Under den senaste tiden har Borås tagit emot många nya svenskar och vi är glada över att få
välkomna dem hit till vår stad. Många är de människoöden som har lett fram till att en liten, liten
del av alla de människor som har varit, och fortfarande är, på flykt från krig och konflikt har
kommit just till Borås. Med detta mottagande följer också ett åtagande, nämligen att integrera
människor i det svenska samhället. Som liberaler är vi fast beslutna om att lyckas med
integrationen och vi vet att det krävs en mängd varierade insatser för att göra det.
De faktorer som påverkar integrationen är flera, till de främsta hör utbildning och arbete. Att
arbeta och därmed kunna försörja sig själv och sin familj är en drivkraft som vi alla delar. Vi vill
att det ska vara enkelt att starta företag i Borås Stad, men språket och regelverket är i särklass de
två största hindren för nyanlända att etablera sig inom näringslivet. En ambition från Borås Stads
sida bör vara att hjälpa nyanlända att överkomma dessa hinder.
Statistik från Statistiska centralbyrån gör gällande att omkring tio procent av alla sysselsatta är
företagare. Andelen är ungefär lika stor bland inrikes som utrikes födda. Fram till år 2013 var
dock företagande en vanligare sysselsättning bland utrikes födda än inrikes födda. Det är också
vanligare att utrikes födda kvinnor arbetar i egna, eller en familjemedlems, företag än det är bland
inrikes födda kvinnor.
Liberalerna föreslår att Borås Stad ska erbjuda en kurs i hur man startar eget företag i Sverige för
de elever som studerar på SFI. Varje deltagare kan efter avslutad utbildning ges möjlighet att
starta ett företag som blir långsiktigt hållbart. Lämpligt vore att utbildningen innehåller delar
såsom svenska språkkunskaper med inriktning mot ”företagarspråk”, kunskaper om regelverk på
arbetsmarknaden, skatter, affärsplaner, organisation, marknadsstrategi och liknande. Fokus ska
läggas på att hjälpa de studerande att bygga upp nätverk med myndigheter och organisationer,
exempelvis Almi, Företagarna, Nyföretagarcentrum, Skatteverket med flera.
Vi är övertygade om att det är nu Borås Stad har möjlighet att lägga grunden för framtida
företagsetableringar och framtida affärer. Det ska vara enkelt att starta företag i Borås!
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
uppdra åt Utbildningsnämnden att utreda formerna för och därefter erbjuda en kurs i hur man startar eget företag
i Sverige för de elever som studerar på SFI i enlighet med motionens intentioner.
För Liberalerna
Andreas Cerny (L)
Hamid Fard (L)
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

2017-03-28

2017/UN0057

Sirpa Heikkilä, 033-35 77 75
Kommunstyrelsen

Motion: Företagande för nyanlända en möjlighet redan under SFI
Kommunstyrelsens diarienummer: 2016/KS0393

Nämndens beslut
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker motionen.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Det uppdrag i motionen, daterad 2016-04-27, som föreslås ska ges till Utbildningsnämnden finns i Borås Stads budget 2017 som uppdrag till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Nämndens yttrande i sin helhet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden konstaterar att i motionen föreslås att
Utbildningsnämnden ges i uppdrag att ”utreda formerna för och därefter erbjuda en
kurs i hur man startar eget företag i Sverige för de elever som studerar SFI”. I Borås
Stads budget 2017 finns ett identiskt uppdrag till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Uppdraget är således redan beslutat och under handläggning. Uppdraget
redovisas i årsredovisningen 2017.
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

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

Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås.
Belyses kort.
Borås 2025 Socialt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några sociala konsekvenser för Borås.
Belyses kort.
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

Helene Sandberg
Ordförande

Anders Waldau
Utbildningschef
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AB Sandhultsbostäder; Nybyggnation för Räveskalla
1:25, Sjömarken
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
AB Sandhultsbostäders limit hos internbanken höjs med 30 miljoner kronor för 2017.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
AB Sandhultsbostäders nybyggnation av cirka 60 lägenheter på Räveskalla 1:25, Göteborgsvägen 18 i
Sjömarken, godkänns. Kommunfullmäktige tar inte ställning till investeringens affärsmässighet, detta
åvilar bolaget.
2017-05-04
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0328 107
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2017-05-04/Magnus Widén

Programområde: 1
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Dnr 2017/KS0328

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson
Kommunfullmäktige

AB Sandhultsbostäder; Nybyggnation för
Räveskalla 1:25, Sjömarken
Bakgrund
AB Sandhultsbostäder avser att uppföra 60 lägenheter på Göteborgsvägen 18 i Sjömarken, på tomten Räveskalla 1:25. I enlighet med bolagsordningen bereds Kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning till investeringen.
Bolaget köpte redan 2006 rubricerad fastighet med avsikt att bebygga den med bostadslägenheter. Detaljplan vann laga kraft i juni 2016. Därefter har bolaget projekterat etapp 1 för en nybyggnation av 60 lägenheter där bygglov erhållits. Etapp 2 ger en
framtida möjlighet att bygga ytterligare cirka 40 lägenheter.
Bolaget har lyft nyproduktionsplanerna i sin budget både 2016 och 2017, samt i övrig
ägardialog med ägaren. Bolagets styrelse beslutade den 31 oktober 2016 att uppdra åt
VD att fortsätta projekteringen. Under 2017 har upphandling genomförts och tilldelningsprocessen pågår. Bolaget avser fatta beslut om investeringen under våren 2017,
med byggstart så snart Kommunfullmäktige tagit ställning. Etapp 1 planeras färdigställt i slutet av 2018.
Investeringen bedöms till största delen lånefinansieras.
Kommunstyrelsens bedömning
Föreslagen nybyggnation på Räveskalla 1:25 ligger i linje med AB Sandhultsbostäders
uppdrag enligt ägardirektivet, att främja bostadsförsörjningen. Behovet är stort för
Borås Stad att få fram fler bostäder, och föreslagen investering ger ett betydande tillskott i Sjömarken.
De allmännyttiga bostadsbolagen har i de senaste årens budgetprocesser och i planerings- och uppföljningssamtal uppmanats att arbeta för fortsatt nyproduktion för tillförandet av fler bostäder. Vid dessa tillfällen har även AB Sandhultsbostäder presenterat sina planer för Räveskalla 1:25.
Kommunstyrelsens ställningstagande av AB Sandhultsbostäders föreslagna nybyggnation görs utifrån en principiell och strategisk utgångspunkt. Kommunstyrelsen tar
inte ställning till projektets affärsmässighet, utan förutsätter att bolaget agerar enligt
de affärsmässiga principer de har att följa.
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Kommunstyrelsen kan konstatera att investeringen är så stor, uppskattningsvis cirka
140 miljoner kronor, att den kraftigt kommer att påverka bolagets lånebörda och
ekonomiska ställning. Samtliga fem allmännyttiga bostadsbolag står inför stora investeringar framöver för att klara att producera nödvändigt antal lägenheter. Detta innebär en utmaning finansiellt. Kommunstyrelsen får anledning att återkomma i frågan
hur Borås Stad på bästa sätt ska säkerställa finansieringen av de kommunala bostadsbolagen. Kommunstyrelsen har även ett pågående uppdrag att se över eventuell samordning av de kommunala bostadsbolagens administration.
AB Sandhultsbostäder har i budget sedan tidigare beviljats 30 mnkr i limit för projektet. I enlighet med bolagets ansökan föreslår Kommunstyrelsen att bolagets limit
hos internbanken höjs med ytterligare 30 mnkr för 2017.
Kommunstyrelsen konstaterar att beslut om nybyggnation på Räveskalla 1:25 ska
fattas av bolagsstämman, i enlighet med bolagsordningen.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
AB Sandhultsbostäders limit hos internbanken höjs med 30 miljoner kronor för 2017.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
AB Sandhultsbostäders nybyggnation av cirka 60 lägenheter på Räveskalla 1:25, Göteborgsvägen 18 i Sjömarken godkänns. Kommunfullmäktige tar inte ställning till investeringens
affärsmässighet, detta åvilar bolaget.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

Nybyggnad
Rävekalla 1:25, Sjömarken
Illustration

Göteborgsvägen, Sjömarken
Fasad mot gatan
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Erbjudande - Förvärv av aktier i Inera AB
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat
anslutningsavtal.

2017-05-01
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-05-04
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0324 107
Handläggare: Magnus Widén, tfn 033-35 71 42
Datum/avdelningschef: 2017-04-27/ Magnus Widén

Programområde: 1
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Dnr 2017/KS0324

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Magnus Widén
Kommunfullmäktige

Erbjudande - Förvärv av aktier i Inera AB
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting
och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård och omsorg. Genom
bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar, gemensam infrastruktur och
stöd för digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel
1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet.
Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och regioner uttalat sitt
stöd för en förändring som innebär att verksamheten breddas och även omfattar
kommunerna samt ger en närmare anknytning till SKL:s arbete med verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess beslutade styrelsen för
SKL den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten av
aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner har sedan dess fattat beslut om
att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella tillträdesdagen 16 mars
2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli delägare
på samma villkor som landsting och regioner.
Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal, bolagsordning
och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd och bolagsstämma. I
bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska företrädare – sex från kommunsidan, sex från landsting/regioner samt tre tjänstemän.
Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet,
men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad.
Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från
Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i
upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger också i
linje med SKL:s uppdrag är att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i
verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500
kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet
genom redovisat anslutningsavtal.
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Detta aktieöverlåtelseavtal ("Avtalet") har denna dag ("Avtalsdagen") ingåtts av och mellan:
A)

SKL Företag AB, organisationsnummer 556117-7535 ("Säljaren");

B)

[KOMMUN] ("Köparen").

Envar av Säljarna och Köparen benämns i det följande var för sig som "Part" och gemensamt som
"Parterna".
1.

BAKGRUND

1.1

Säljaren äger aktier i Inera AB, organisationsnummer 556559-4320 ("Bolaget") i vilket bolag
samtliga Landsting och Regioner samt – efter tillkommande köp – ett antal kommuner äger
aktier.

1.2

Säljaren är villig att till Köparen överlåta 5 (fem) aktier ("Aktierna") i Bolaget och Köparen
önskar förvärva Aktierna från Säljaren. Aktiebrev avseende Aktierna har ej utfärdats.

1.3

Mellan befintliga aktieägare i Bolaget gäller ett aktieägaravtal ("Aktieägaravtalet") vilket
Köparen genom särskilt anslutningsavtal ska biträda.

1.4

Mot ovanstående bakgrund har Parterna nu ingått detta Avtal.

2.

ÖVERLÅTELSE OCH TILLTRÄDE

2.1

Tillträdet av Aktierna enligt detta Avtal ("Tillträdet") ska ske den dag som Parterna gemensamt
bestämmer ("Tillträdesdagen").

2.2

På Tillträdesdagen ska Säljaren överlåta Aktierna till Köparen och Köparen förvärva från
Säljaren Aktierna mot att Köparen erlägger Köpeskillingen.

2.3

Aktierna överlåts med alla därtill hörande rättigheter och fria från alla belastningar, med
undantag för belastningar som framgår av Bolagets bolagsordning respektive Aktieägaravtalet.

3.

KÖPESKILLING

3.1

Köpeskilling

3.1

Köpeskillingen för Aktierna ska uppgå till 42 500 kronor ("Köpeskillingen").

4.

VILLKOR FÖR TILLTRÄDET AV AKTIERNA

4.1

Tillträdet av Aktierna är villkorat av att Köparen senast vid Tillträdet biträtt Aktieägaravtalet
enligt punkt 1.3 ovan.
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5.

KÖPARENS GARANTIER
Köparen garanterar att Köparen är behörig att ingå och fullfölja sina åtaganden enligt Avtalet
och Aktieägaravtalet såväl per Avtalsdagen som per Tillträdesdagen.

6.

SÄLJARNAS GARANTIER

6.1

Säljaren lämnar följande garantier till Köparen ("Garantierna") vilka lämnas per Avtalsdagen
och per Tillträdesdagen:
(a)

Bolaget är ett svenskt aktiebolag som är vederbörligen registrerat i enlighet med
gällande svensk lagstiftning;

(b)

Aktierna är fullt betalda och Säljaren är ägare till Aktierna.

7.

BEGRÄNSNING AV SÄLJARNAS ANSVAR

7.1

Vid brott mot någon av Säljarens Garantier eller vid annat brott av Säljaren mot detta Avtal har
Köparen ersättning med ett belopp som motsvarar den Skada (krona för krona) som Köparen
lidit på grund av brottet.

7.2

Detta avtal är den fullständiga och enda regleringen av Köparens förvärv av Aktierna och
Köparen bekräftar att Köparen avstår från att göra gällande varje slag av anspråk till följd av
förvärvet på annan grund än som anges i detta Avtal.

7.3

Vid brott mot någon av Säljarens Garantier eller vid annat brott av Säljaren mot detta Avtal har
Köparen ersättning med ett belopp som motsvarar den Skada (krona för krona) som Köparen
lidit på grund av brottet.

8.

ÖVRIGT

8.1

Överlåtelse
Part får inte överlåta, delegera, vidareavtala eller på annat sätt överföra eller pantsätta eller
skapa någon belastning över några av sina rättigheter eller skyldigheter hänförliga till detta
Avtal, utan att dessförinnan ha erhållit de andra Partens skriftliga medgivande.

8.2

Kostnader
Utöver vad som uttryckligen överenskommits enligt detta Avtal, ska alla kostnader och utgifter
som uppkommit i samband med förhandlingen, förberedelsen och ingåendet av detta Avtal
betalas av den Part som ådragit sig sådana kostnader och utgifter. Inga kostnader avseende
transaktionen ska bäras av Bolaget.

8.3

Fullständig reglering
Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering av samtliga de frågor som Avtalet berör och
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detta Avtal ersätter samtliga tidigare skriftliga eller muntliga förhandlingar, avtal och
överenskommelser rörande samtliga de frågor som Avtalet berör.
8.4

Ändringar
Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska endast betraktas som giltiga om de gjorts skriftligen
och vederbörligen undertecknats av Parterna.

Detta Avtal har upprättats och undertecknats i två likalydande exemplar av vilka Säljaren och Köparen
tagit var sitt ett exemplar.
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1.

PARTER

1.1

Detta aktieägaravtal ("Avtalet") har ingåtts mellan nedan angivna parter och de parter som
enligt vad som anges i Avtalet kan komma att tillträda avtalet;

1.2

SKL Företag AB (556117-7535), (nedan benämnt "SKL Företag")

1.3

Samtliga landsting och regioner, enligt Bilaga 1.1 till Aktieöverlåtelseavtal.
Samtliga ovan nämnda parter, samt eventuellt tillkommande parter, benämns nedan
gemensamt "Parterna" och var och en för sig "Part", "Parten" eller, i förekommande fall
"Tillträdande Part".

2.

BAKGRUND

2.1

SKL Företag och de Parter som anges i punkt 1.2 och 1.3 äger sammantaget samtliga aktier i
Inera AB, org. nr. 556559--4230, nedan kallat "Bolaget". SKL Företag har genom köp från ett
antal av Parterna enligt förvärvat de aktier SKL Företag äger i Bolaget.

2.2

Genom detta Avtal avser Parterna reglera sina mellanhavanden avseende ägandet av Bolaget
och bedrivandet av Bolagets verksamhet. Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet i
bolagsordning och detta Avtal, ska Avtalets bestämmelser, Parterna emellan, äga företräde.
Den bolagsordning som Parterna enats om har den lydelse som framgår av Bolagsordningen.

2.3

Detta Avtal omfattar samtliga Parts vid var tid innehavda aktier.

3.

PARTERNAS MÅLSÄTTNING MED BOLAGET

3.1

Bolaget är efter SKL Företags förvärv av majoriteten av aktierna i Bolaget ett dotterbolag till
SKL Företag. Syftet med att övriga Parter givits tillfälle att vara (eller i förekommande fall, bli)
aktieägare är att, genom detta Avtal, tillförsäkra deltagande Regioner, Landsting och
Kommuner ett avgörande inflytande över Bolagets strategiska mål och viktiga beslut.

3.2

I detta Avtal har införts bestämmelser om ett ägarråd ("Ägarråd") som ska utgöra det
beslutsorgan i vilket samtliga Parter äger delta och som beslutar om ändring av bolagsordning,
övergripande strategiska frågor och bolagsstyrning. Bolagets verksamhet ska bedrivas på ett
sådant sätt att aktieägande kommuner och landsting kan utöva kontroll över bolaget
motsvarande den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning. Bolaget ska i huvudsak
utföra verksamhet för ägarnas (eller andra enheter som ägarna utövar kontroll över) räkning.

3.3

Bolaget ska bedriva sin verksamhet i enlighet med dess bolagsordning samt i enlighet med från
tid till annan antagna ägardirektiv, vilka ska gälla till dess beslut fattats om annat.

3.4

Bolaget ska så långt möjligt nyttja marknaden och föreliggande konkurrensförhållanden.

3.5

Bolaget ska inom ramen för självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § kommunallagen agera
affärsmässigt. Bolagets olika delverksamheter ska långsiktigt vara självfinansierade.
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4.

FINANSIERING OCH VINSTUTDELNING

4.1

Bolaget ska finansieras genom i Bolagets verksamhet genererade medel samt, vid behov,
genom extern upplåning. Part är inte skyldig att tillskjuta medel till Bolaget, ställa säkerhet
eller pant eller på annat sätt bidra till Bolagets finansiering på annat sätt eller i större
omfattning än vad som uttryckligen anges i detta Avtal.

4.2

Parterna har enats om verksamhetsföremål och att Bolaget inte ska drivas i syfte att bereda
vinst åt aktieägarna på sätt som anges i bolagsordningen, Bilaga 3.

4.3

SKL Företag avser som ett led i förvärvet av aktierna i bolaget att ställa ut en förlustgaranti
gentemot Bolaget på ett belopp om maximalt 35 MSEK. Till undvikande av tvivelsmål noteras
att SKL Företag samma sätt som övriga Parter, och enlighet med punkt 4.1 ovan, inte har något
åtagande att därutöver tillskjuta medel eller att annars bidra till Bolagets finansiering.

5.

PARTERNAS INFLYTANDE ÖVER BOLAGET

5.1

Parterna ska utöva sitt inflytande över Bolaget vid Ägarråd och bolagsstämma på sätt som
anges i detta Avtal.

5.2

Parterna förbinder sig att vid bolagsstämma i Bolaget rösta i enlighet med de beslut och val
som sker vid Ägarråd enligt detta Avtal.

5.3

Parterna är överens om att Bolagets verksamhet ska ledas av Bolagets styrelse som har att
verkställa vad Parterna från tid till annan fastställer i ägardirektiv och genom beslut vid Ägarråd
respektive bolagsstämma.

6.

ÄGARRÅD

6.1

Parterna ska tidigast åtta och senast fem veckor före årsstämma i Bolaget sammanträffa vid
ordinarie Ägarråd. Vid ordinarie Ägarråd ska beslut fattas om

6.1.1

fastställelse av ägardirektiv med strategiska mål för Bolaget avseende nästkommande
räkenskapsår;

6.1.2

övriga vid årsstämma i Bolaget förekommande ärenden;

6.1.3

val av ledamöter till valberedningen; samt

6.1.4

annat ärende som Part initierat enligt punkt 6.2.
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6.2

Envar Part äger att hos SKL Företag hemställa att ärende rörande bolaget ska behandlas vid
Ägarråd. Sådan hemställan ska ha inkommit i så god tid att SKL Företag kan inta ärendet i
kallelse till Ägarråd.

6.3

Annat Ägarråd än inför årsstämma får sammankallas av SKL Företag. SKL Företag är skyldigt att
kalla till sådant Ägarråd om minst en tiondel (1/10) av samtliga Parter så begär.

6.4

SKL Företag kallar till Ägarråd och ska, om möjligt, tillse att deltagande vid Ägarråd ska kunna
ske på distans.

6.5

För kallelse till Ägarråd ska följande gälla.

6.5.1

Kallelse till Ägarråd ska ske med brev på posten eller e-post till samtliga Parter ej senare än tre
veckor före Ägarråd. Sådan kallelse ska innefatta förslag till dagordning. Förslag till beslut ska
ange förslagets huvudsakliga innehåll, även förslag till ägardirektiv enligt 6.1.1.

6.6

Vid Ägarråd har Part så många röster som motsvarar antalet av sådan Part ägda aktier i Bolaget,
dock att SKL Företag har lika många röster som samtliga övriga Parter tillsammans minskat
med ett (1).

6.7

För giltigt beslut vid Ägarråd krävs att minst hälften (1/2) av de vid Ägarrådet företrädda
rösterna röstar för beslutet samt att beslutet biträds av mer än en tredjedel (1/3) av de
Landsting som är företrädda vid Ägarrådet samt mer än en tredjedel (1/3) av de kommuner
som är företrädda vid Ägarrådet.

7.

BOLAGETS STYRELSE

7.1

Bolagets styrelse ska bestå av lägst sex (6) och högst femton (15) ledamöter inklusive
ordföranden. Suppleanter ska ej utses.

7.2

Minst 2/3 av ledamöterna i styrelsen ska utses bland representanter för aktieägande regioner,
landsting och kommuner. Parterna är överens om att dessa ska representera samtliga
delägande kommuner, landsting och regioner.

8.

STYRELSENS ARBETSFORMER

8.1

Styrelsens arbetsformer ska fastställas i arbetsordningen för styrelsen vilken ska beslutas av
styrelsen.

9.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

9.1

Tillsättande och avsättande av Bolagets verkställande direktör beslutas av Bolagets styrelse.
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10.

REVISOR

10.1

Revisor i Bolaget ska vara samma revisor som i SKL Företag. Därutöver ska två
lekmannarevisorer utses. Som lekmannarevisor ska utses revisor som valts för granskning av
styrelsens och övriga nämnders verksamhet hos aktieägande kommuner, landsting eller
regioner.

11.

VALBEREDNING

11.1

Bolaget ska ha en valberedning bestående av högst sju (7) ledamöter valda vid Ägarråd.

11.2

Valberedningens uppdrag ska vara att till Ägarråd lägga fram förslag till styrelse,
styrelseordförande, revisorer och lekmannarevisorer samt arvoden till dessa. Valberedningen
ska eftersträva att styrelsen får en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och
förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bakgrund i
övrigt. Valberedningen ska härvid särskilt beakta styrelsens sammansättning med avseende på
kön och etnicitet samt representativitet för aktieägande regioner, landsting och kommuner.

12.

AKTIEBREV

12.1

Aktiebrev ska ej utfärdas.

13.

RÄTT FÖR FÖRVÄRVARE ATT TILLTRÄDA AVTALET

13.1

Parterna är överens om att, oaktat vad som i övrigt anges i detta Avtal, samtliga regioner,
landsting och kommuner i Sverige som inte redan är aktieägare, ska ges tillfälle att från SKL
Företag förvärva aktie i Bolaget samt att sådan Tillträdande Part äger rätt att ansluta sig till
detta Avtal utan övriga Parters särskilda medgivande.

13.2

Tillträdande Part ska tillträda detta Avtal genom särskilt anslutningsavtal som ska
undertecknas av den Tillträdande Parten och av SKL Företag.

14.

FÖRKÖP

14.1

Part (nedan kallad "Erbjudande Part") äger inte, helt eller delvis, överlåta sina aktier i Bolaget
till tredje man utan att först skriftligen erbjuda SKL Företag att lösa av Erbjudande Part sålunda
erbjudna aktier. Erbjudandet ska innehålla uppgift om antalet aktier som erbjuds till inlösen
för en köpeskilling motsvarande akties kvotvärde.

14.2

SKL Företag ska inom sextio (60) dagar ("Acceptfristen") från erbjudandet meddela Erbjudande
Part om förköpserbjudandet accepteras eller inte. Erbjudandet måste accepteras i sin helhet
och inte endast delvis.

14.3

Har inte SKL Företag accepterat förköpserbjudandet innan utgången av Acceptfristen ska detta
i sin helhet anses förkastat.
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14.4

Accepteras förköpserbjudandet på sätt som ovan anges ska SKL Företag erlägga köpeskillingen
för de erbjudna aktierna kontant senast trettio (30) dagar efter utgången av Acceptfristen.
Äganderätten till förköpta aktier övergår den dag då köpeskillingen erlagts, varvid Erbjudande
Part ska överlämna eventuellt utfärdade aktiebrev avseende de förköpta aktierna,
vederbörligen endosserade, till SKL Företag.

14.5

Om förköpserbjudandet inte accepteras, eller om köpeskilling inte erläggs inom den tid som
anges i punkten 14.4 ovan, ska Erbjudande Part ha rätt att överlåta förköpserbjudna aktier till
tredje man under förutsättning att villkoren vid sådan överlåtelse ej är mer förmånliga för
köparen än vad som hade gällt vid förköp enligt denna punkt 13. Såsom ytterligare
förutsättningar gäller dels att sådan överlåtelse kommer till stånd inom sextio (60) dagar från
utgången av Acceptfristen, dels att köparen i samband med sitt förvärv av aktierna skriftligen
förklarar sig tillträda detta Avtal som part i Erbjudande Parts ställe. Utträdande Parts ansvar
enligt detta avtal upphör ej dessförinnan. Inträde i detta Avtal förutsätter godkännande härtill
av övriga Parter.

15.

MEDDELANDEN

15.1

Meddelanden som enligt Avtalet ska lämnas skriftligen ska sändas med rekommenderat brev
eller e-post till respektive Parts officiella adress.

15.2

Meddelandet ska anses vara motpart till handa:

15.2.1 tre (3) arbetsdagar efter avsändandet, om avsänt med rekommenderat brev,
15.2.2 den dag mottagaren bevisligen erhållit meddelandet, om detsamma översänts med e-post.
16.

HANDLINGSOFFENTLIGHET

16.1

Bolaget ska tillämpa den s. k. offentlighetsprincipen i enlighet med vad som föreskrivs i lag och
bolagsordning.

17.

ÄNDRING AV BOLAGSORDNING
Punkterna 3-4 , 7-9, 12 och 14 i bolagsordningen får inte ändras utan godkännande av
fullmäktige i minst 2/3 av de aktieägande regionerna, landstingen och kommunerna.

18.

ÖVERLÅTELSE AV AVTALET

18.1

Part äger inte rätt att annat än då så följer av uttrycklig bestämmelse häri, utan skriftligt
medgivande från behörig företrädare för övriga Parter, överlåta Avtalet eller sina rättigheter
eller skyldigheter enligt Avtalet till annan.
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19.

AVTALSTID

19.1

Detta avtal gäller från och med dagen för Parts undertecknande och intill dess sådan Part inte
längre är aktieägare i Bolaget.

20.

ÖVRIGT

20.1

Detta Avtal reglerar med uteslutande av lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
uttömmande alla frågor som Avtalet berör.
________________

Detta Avtal har upprättats i 2 exemplar, varav Parterna erhållit var sitt.
DATUM:

DATUM:

[KOMMUN)

SKL Företag AB

Bilaga 2

ANSLUTNINGSAVTAL TILL
AKTIEÄGARAVTAL
avseende
INERA AB

1

1.

BAKGRUND

1.1

SKL Företag AB, nedan benämnt "SKL Företag", äger aktier i Inera AB, org. nr. 556559-4230,
nedan kallat "Bolaget", i vilket bolag samtliga Landsting och Regioner samt – efter
tillkommande förvärv – ett antal kommuner också äger aktier.

1.2

SKL Företag har genom köp från Landsting och Regioner förvärvat de aktier SKL Företag äger i
Bolaget i syfte att bland annat kunna vidareöverlåta aktier i Bolaget till kommuner som ännu
inte är aktieägare i Bolaget.

1.3

Mellan SKL Företag, Landstingen och Regionerna samt de kommuner som har förvärvat aktier
i Bolaget gäller ett aktieägaravtal, nedan benämnt "Aktieägaravtalet", vilket fogats till denna
Förbindelse, Bilaga 3.

1.4

Undertecknad kommun har genom särskilt avtal förvärvat aktier i Bolaget från SKL Företag.

1.5

Denna Förbindelse omfattar samtliga parts vid var tid innehavda aktier.

2.

ANSLUTNINGSÅTAGANDE

2.1

Genom undertecknande av detta anslutningsavtal inträder undertecknade kommun som part
i Aktieägaravtalet och ikläder sig samtliga rättigheter och skyldigheter i förhållande till övriga
parter i Aktieägaravtalet.

2.2

Bestämmelserna i Aktieägaravtalets punkter 15 om meddelanden och 18 om överlåtelse ska
tillämpas på motsvarande sätt avseende denna Förbindelse.

Detta anslutningsavtal har upprättats i två exemplar, varav SKL Företag respektive undertecknade
kommun erhållit var sitt.

DATUM:

DATUM:
__________________________________

[KOMMUN]

SKL FÖRETAG AB

2017-03-24

Vårt dnr:
16/04367

MISSIV

Verkställande direktören

Till kommundirektören

Erbjudande – förvärv av aktier i Inera AB
Sedan styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 beslutade att godkänna att SKL Företag AB
förvärvar Inera AB, har nu samtliga landsting och regioner tagit beslut om att sälja merparten
av sina aktier i företaget till SKL Företag AB. Förvärvet trädde i kraft den 16 mars 2017.
Därmed kan nu samtliga kommuner erbjudas att förvärva fem aktier vardera i Inera AB och på
så sätt bli delägare i företaget och enklare kunna använda sig av företagets tjänster.
Bifogat finner ni underlag för kommunens fullmäktigebeslut om förvärv av aktier i Inera AB.
Beslutssatserna är tänkta som underlag och kan självklart ändras utifrån egna rutiner. Samtliga
handlingar finns också på skl.se/inera.
Ert beslut meddelas SKL Företag AB via mejl till inera@skl.se. Det finns idag ingen bortre
tidsgräns då ni måste ha tagit beslut, men vi hoppas naturligtvis på att ni vill bli delägare och
tar beslut så snart det är möjligt för att tidigt kunna få de fördelar som ett delägarskap innebär.
Så snart vi registrerat ert beslut, kommer vi att översända handlingarna Aktieöverlåtelseavtal
samt Anslutningsavtal på nytt till er, för underskrift. Som aktieägare kommer ni sedan att
bjudas in till ägarråd och bolagsstämma.
För frågor hänvisas till inera@skl.se
Med vänlig hälsning

Lena Dahl
Tillförordnad VD
Bifogade dokument:
Kommunens beslutsunderlag för fullmäktiges beslut, samt bilagorna:
o
o
o
o
o
o

Aktieöverlåtelseavtal (bilaga 1)
Anslutningsavtal (bilaga 2)
Aktieägaravtal (bilaga 3)
Bolagsordning (bilaga 4)
Ägardirektiv (bilaga 5)
Årsredovisning 2015 för Inera AB (bilaga 6)

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se

Kommunens beslutsunderlag

Förvärv av aktier i Inera AB
Sammanfattning
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting
och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa.
Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård och omsorg.
Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar, gemensam
infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna
finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet) och Journal
via nätet.
Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har
diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och regioner
uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten breddas och även
omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till SKL:s arbete med
verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess beslutade
styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB förvärvar
merparten av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner har sedan dess
fattat beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella
tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier
vardera och bli delägare på samma villkor som landsting och regioner.
Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal, bolagsordning
och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd och bolagsstämma. I
bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska företrädare – sex från
kommunsidan, sex från landsting/regioner samt tre tjänstemän.
Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet,
men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler
verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad.
Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från
Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i
upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också vara med och
påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger
också i linje med SKL:s uppdrag är att främja och stödja samverkan mellan
medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.

Förslag till beslut
Styrelsen föreslår fullmäktige besluta att
1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om
42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
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2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.
Bilagor:
Aktieöverlåtelseavtal, bilaga 1
Anslutningsavtal, bilaga 2
Aktieägaravtal, bilaga 3
Bolagsordning, bilaga 4
Ägardirektiv, bilaga 5
Årsredovisning Inera AB 2015, bilaga 6

Bakgrund
Inera AB
Sveriges landsting och regioner har sedan många år samverkat kring gemensamma
lösningar, gemensam mjuk infrastruktur och stöd för digitalisering, genom det
gemensamma aktiebolaget Inera. Bolaget bildades redan 1999, då under namnet
Infomedica, med syfte att utveckla e-hälsotjänster för invånarna. År 2000 grundade
Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet, Vårdföretagarna och Apoteket
bolaget Carelink med ändamålet att utveckla och samordna infrastrukturtjänster. År
2007 förvärvades Carelink av dåvarande Sjukvårdsrådgivningen SVR AB (tidigare
Infomedica). År 2010 bytte bolaget namn till Inera AB.
Sedan starten 1999 har Inera utvecklats, genom företagsförvärv och utökade uppdrag,
till att idag ansvara för ett 40-tal landstingsgemensamma tjänster och projekt. Inera
AB ägs i dag av SKL Företag AB och landets samtliga 21 landsting och regioner.
Bolaget har en omsättning på drygt 600 miljoner kronor (2016). Verksamheten riktar
sig gentemot både invånare och medarbetare i vård och omsorg.

Beredning på nationell nivå
Frågan om en överlåtelse av Inera AB till SKL-koncernen har diskuterats under ett
antal år. Inom ramen för SKL:s arbete med gemensamma digitala lösningar för
kommuner, landsting och regioner lyftes denna fråga fram som ett sätt för SKL att på
bästa möjliga sätt stödja och hantera samspelet mellan kommuner, landsting och
regioner, och möjliggöra att även kommuner kan arbeta med och erbjudas
gemensamma tjänster och lösningar från Inera AB.
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Flera utredningar har gjorts för att säkra beslutsunderlaget. Hösten 2014 utfördes en
förstudie (McKinsey) ”DELA: Samverkan för digitalisering i kommuner, landsting
och regioner – Beslutsunderlag för ett eventuellt förvärv av Inera”.
Hösten 2015 gjordes en juridisk utredning (Delphi) samt en revisionsutredning
(Deloitte) kring Inera med syfte att finna en juridiskt och finansiellt hållbar
förvärvslösning.
Våren 2015 inrättades en styrgrupp för förändringsarbetet. Nätverken för
landstingsdirektörer och kommundirektörer har fortlöpande informerats.
Under våren och sommaren 2016 har förslag till bolagsordning, aktieägaravtal,
ägardirektiv och aktieöverlåtelseavtal successivt utarbetats av kansliet med stöd av
Cederquists advokatbyrå. Till kansliet har knutits en referensgrupp bestående av
jurister från de tre största landstingen/regionerna (Stockholms läns landsting, Västra
Götalandsregionen samt Region Skåne) och de fyra största kommunerna (Stockholms
stad, Göteborgs stad, Malmö stad samt Uppsala kommun).
Kommunaljuridiska, upphandlingsjuridiska och konkurrensrättsliga frågor har särskilt
belysts, och en second-opinion på de upphandlingsrättsliga övervägandena har
inhämtats.

Gemensamt digitaliseringsarbete i offentlig sektor
Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram
till år 2025. Digitaliseringen är också en av de främsta möjliggörarna för att höja
kvaliteten, förbättra effektiviteten och möta invånarnas förväntningar på välfärden. Att
använda digitaliseringens möjligheter är nödvändigt för att möta de utmaningar som
kommuner, landsting och regioner står inför, och ett viktigt verktyg för att skapa en
vassare och smartare välfärd.
SKL lät under våren 2016 göra en SIFO-undersökning om hur invånarna ser på
digitalisering i välfärden. Undersökningen visar att tre av fyra tillfrågade är positiva
till att kommuner, landsting och regioner kommunicerar och erbjuder service digitalt.
Nästan lika många, sju av tio, ställer sig positiva till att digitala pedagogiska verktyg
används i skolundervisningen. Sju av tio är också positiva till vård, konsultation och
behandling med digital teknik. Betydligt färre, bara två av tio, anser att kommuner,
landsting och regioner lever upp till deras förväntningar. Det är hög tid att förbättra
den digitala servicen, anser två av tre.
Ur ett internationellt perspektiv tappar digitaliseringen i det offentliga Sverige fart.
Denna trend går hand i hand med avsaknad av nationella initiativ, samordning och
grundläggande förutsättningar såsom standarder för informationsutbyte. Med syfte att
öka den digitala förnyelsen av det offentliga Sverige antog regeringen och SKL hösten
2015 en avsiktsförklaring – Digitalt först. Digitalt först innebär att digitala tjänster
ska, när det är möjligt och relevant, vara förstahandsval i den offentliga sektorns
kontakter med dem som bor i Sverige, med organisationer och med företag. Digitalt
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först innebär också att myndigheter, kommuner, landsting och regioner ska sätta
invånaren och företagaren i centrum när nya tjänster tas fram.
Kommuner, landsting och regioner uttrycker en önskan om och ser behov av och
möjligheter med ökad samverkan och kraftsamling inom digitaliseringen. Att göra
Inera AB till ett SKL-företag syftar samlat till att skynda på, stödja och möjliggöra en
effektiv digitalisering i kommuner, landsting och regioner, som bidrar till att möta
människors och verksamheters behov och förväntningar samt klara kvaliteten och
effektiviteten i välfärden. Rätt använd kan digitaliseringen leda till bättre hälsa och
lärande, högre tillväxt, fler jobb och en hållbar utveckling.

SKL:s digitaliseringsarbete
Centrala områden för kraftsamling och samverkan, som bidrar till att öka hastigheten,
kvaliteten och effektiviteten i kommuners, landstings och regioners digitalisering är:
•
•
•

Medlemsgemensamma digitala lösningar.
Stärka medlemmarnas förmåga vid upphandling och gemensam kravställning.
Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt i medlemmarnas verksamheter.

Medlemsgemensamma digitala lösningar
I takt med tiden har det blivit tydligt att SKL:s och Ineras arbete i större utsträckning
behöver hanteras i mer samordnat för att undvika suboptimerade insatser och öka
nyttan för landsting och regioner.
Genom Inera har landsting och regioner haft en gemensam plattform för den digitala
utvecklingen, något som saknats för kommunerna. SKL har fått tydliga indikationer
från kommunerna om att SKL bör agera för att ge liknande möjligheter för
kommunerna, som för regioner och landsting. I grunden finns likartade behov av
digitala tjänster för att stödja verksamheter, invånare och företag. Med samordnade
och gemensamma digitala lösningar undviks också en alltför spretig flora av digitala
tjänster som inte hänger ihop och som blir svåra för invånare och företag att
överblicka och nyttja. Dessutom kan samarbete innebära sänkta utvecklings- och
förvaltningskostnader, och utvecklingstakten kan höjas.
Genom att förvärva Inera och därefter bredda ägandet, ökar förutsättningar för SKL
att ta en större koordinerande roll och långsiktigt ansvar för gemensamma digitala
lösningar inom alla verksamhetsområden, utan att själv behöva bygga upp all
kompetens och de förmågor som detta kräver. Ineras infrastruktur och kompetens kan
återanvändas till andra verksamhetsområden som medlemmarna ansvarar för och
utgör därmed en viktig och unik strategisk resurs. Samtidigt är det viktigt att det är
kommunernas, landstingens och regionernas behov som ska styra det som ska göras.
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Stärkt förmåga vid upphandling och gemensam kravställning
Kommuner, landsting och regioner uttrycker en önskan om bättre samordning och
ökad kompetens inom digitalisering för att bli starkare i beställarrollen. Här efterlyses
tydliga och genomarbetade standarder, gemensamma kravspecifikationer och
gemensamma upphandlingar att ansluta sig till.
SKL Kommentus stödjer idag SKL:s medlemmar med upphandlingskompetens och
genom att samordna upphandlingar. Upphandlingar av it-stöd och digitala lösningar
har till viss del skett genom åren, men bedömningen är att det finns ökade behov här.
SKL Kommentus, SKL och Inera kommer därför att ha en närmare samverkan för att
stärka medlemmarnas roll som beställare genom att arbeta gemensamt kring
standarder, krav och upphandlingar. SKL Kommentus upphandlingskompetens kan
bidra till gemensamma insatser där SKL eller Inera är ansvariga, eller där kommuner
väljer att själva upphandla.
Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt
Regeringens Digitaliseringskommission beskriver i sitt betänkande ”Digitaliseringens
transformerande kraft – vägval för framtiden, SOU 2015:91” att digitaliseringen
innebär en omvälvande transformering av samhället. För offentlig sektor kan vi idag
se exempel på i form av flippade klassrum, läkarbesök på nätet och digital deklaration.
Att ställa om och transformera verksamheter utifrån principen om digitalt först kräver
ledning och stöd. Kommuner, landsting och regioner har visat stort intresse av att få
stöd i sin förändringsresa och i arbetet med verksamhetsutveckling med stöd av
digitalisering. Det handlar om vägledning och stöd kring de nya arbetssätt som kan
leda till större nytta både för den enskilde invånaren och företaget, men också för den
egna förvaltningen och medarbetare. SKL behöver driva på och bidra till sektorns
digitala transformation och nya arbetssätt, genom att stödja medlemmarna på denna
förändringsresa.

Genomförande
Genomförandet av affären sker i flera steg. I ett första steg förvärvade SKL – genom
SKL Företag AB – majoriteten av aktierna i Inera. Detta genom att samtliga landsting
och regioner sålde merparten av sina aktier i Inera AB och nu äger fem aktier vardera.
I ett andra steg erbjuds nu Sveriges alla kommuner att köpa aktier från SKL för att bli
delägare i bolaget. Parallellt pågår ett tydligare utvecklingsarbete där SKL, Inera och
SKL Kommentus samverkar inbördes och med kommuner, landsting och regioner för
att kravställa, upphandla, utveckla och tillhandahålla gemensamma lösningar och
tjänster, inklusive stöd i den förändringsresa som kommer att behövas.
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Finansiering
Inera AB har varit helägt av landsting och regioner, som vardera ägt 150 aktier i
bolaget (totalt 3 150 aktier). SKL Företag AB har köpt 145 aktier från respektive
landsting/region (totalt 3 045 aktier). Förvärvet har skett till bokfört värde, vilket per
den 31 december 2015 var 8 500 kronor per aktie (totalt 25,9 mnkr). Detta värde har
varit oförändrat fram till överlåtelsedagen, 16 mars 2017. Nu äger SKL Företag AB 97
procent av aktierna, och landsting och regioner resterande 3 procent.
Nu erbjuder SKL Företag AB respektive kommun att köpa 5 aktier, till bokfört värde
8 500 kronor per aktie (42 500 kronor). Om samtliga kommuner investerar i bolaget,
kommer SKL Företag AB att få en återbetalning på 12,3 mnkr. Nettoinvesteringen för
SKL Företag AB blir därmed 13,6 mnkr, motsvarande drygt 50 procent av det totala
aktiekapitalet. Som ett led i överlåtelsen åtar sig SKL Företag att ge en förlustgaranti
om 35 mnkr.
I övrigt gör parterna inte några särskilda ekonomiska åtaganden i samband med
affären. När det gäller bolagets finansiering, är projekten redan i dag i huvudsak
självfinansierade. Det är innebörden av den affärsmodell som tillämpas och som avses
tillämpas även i fortsättningen. Om ett projekt inte kan bära sina kostnader kommer
konsekvensen ytterst att bli att projektet får läggas ned.
I överlåtelseavtalet, som landsting och regioner skrivit under, ingår att de
övergångsvis ställer ut vissa ekonomiska garantier att köpa tjänster för minst den
summa som man köpt för i genomsnitt de tre senaste åren (år 2013-2015). Detta ligger
i linje med det åtagande landsting och regioner har i nuvarande aktieägaravtal för
Inera AB, och är ett sätt att säkerställa att bolaget inte omgående ska hamna i
ekonomiska svårigheter. Ett annat skäl är att Ineras modell för finansiering går från
anslagsfinansiering till en ny finansieringsmodell (tjänstebaserad affärsmodell) som är
under införande och har ännu inte införts fullt ut.
SKL Företag AB tar genom den föreslagna ägar- och styrmodellen den ekonomiska
risken för bolaget samtidigt som man genom aktieägaravtalet inte har ett dominerande
inflytande över bolaget.
Affären inkluderar också förändringar i övrigt när det gäller bolagets verksamhet och
ägarstyrning. Vid den extra bolagsstämman den 16 mars 2017 antogs förslaget till
ändrad bolagsordning. Nytt aktieägaravtal har utarbetats och godkänts av samtliga
landsting och regioner, och kommunerna ska i samband med köp av aktier ansluta sig
till detta (enligt anslutningsavtalet). Förslag till nytt ägardirektiv har tagits fram och
beslutas vid ägarråd 21 april 2017, inför ordinarie bolagsstämma 7 juni 2017 (se
bilagor).

Bilaga 1

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

mellan

SKL Företag AB

och

[KOMMUN]
rörande

INERA AB

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1.

BAKGRUND ...................................................................................................................................... 1

2.

ÖVERLÅTELSE OCH TILLTRÄDE ........................................................................................................ 1

3.

KÖPESKILLING .................................................................................................................................. 1

4.

VILLKOR FÖR TILLTRÄDET AV AKTIERNA ......................................................................................... 2

5.

KÖPARENS GARANTIER ................................................................................................................... 2

6.

SÄLJARNAS GARANTIER ................................................................................................................... 2

7.

BEGRÄNSNING AV SÄLJARNAS ANSVAR .......................................................................................... 2

8.

ÖVRIGT ............................................................................................................................................ 2

Detta aktieöverlåtelseavtal ("Avtalet") har denna dag ("Avtalsdagen") ingåtts av och mellan:
A)

SKL Företag AB, organisationsnummer 556117-7535 ("Säljaren");

B)

[KOMMUN] ("Köparen").

Envar av Säljarna och Köparen benämns i det följande var för sig som "Part" och gemensamt som
"Parterna".
1.

BAKGRUND

1.1

Säljaren äger aktier i Inera AB, organisationsnummer 556559-4320 ("Bolaget") i vilket bolag
samtliga Landsting och Regioner samt – efter tillkommande köp – ett antal kommuner äger
aktier.

1.2

Säljaren är villig att till Köparen överlåta 5 (fem) aktier ("Aktierna") i Bolaget och Köparen
önskar förvärva Aktierna från Säljaren. Aktiebrev avseende Aktierna har ej utfärdats.

1.3

Mellan befintliga aktieägare i Bolaget gäller ett aktieägaravtal ("Aktieägaravtalet") vilket
Köparen genom särskilt anslutningsavtal ska biträda.

1.4

Mot ovanstående bakgrund har Parterna nu ingått detta Avtal.

2.

ÖVERLÅTELSE OCH TILLTRÄDE

2.1

Tillträdet av Aktierna enligt detta Avtal ("Tillträdet") ska ske den dag som Parterna
gemensamt bestämmer ("Tillträdesdagen").

2.2

På Tillträdesdagen ska Säljaren överlåta Aktierna till Köparen och Köparen förvärva från
Säljaren Aktierna mot att Köparen erlägger Köpeskillingen.

2.3

Aktierna överlåts med alla därtill hörande rättigheter och fria från alla belastningar, med
undantag för belastningar som framgår av Bolagets bolagsordning respektive
Aktieägaravtalet.

3.

KÖPESKILLING

3.1

Köpeskilling

2
3.1

Köpeskillingen för Aktierna ska uppgå till 42 500 kronor ("Köpeskillingen").

4.

VILLKOR FÖR TILLTRÄDET AV AKTIERNA

4.1

Tillträdet av Aktierna är villkorat av att Köparen senast vid Tillträdet biträtt Aktieägaravtalet
enligt punkt 1.3 ovan.

5.

KÖPARENS GARANTIER
Köparen garanterar att Köparen är behörig att ingå och fullfölja sina åtaganden enligt Avtalet
och Aktieägaravtalet såväl per Avtalsdagen som per Tillträdesdagen.

6.

SÄLJARNAS GARANTIER

6.1

Säljaren lämnar följande garantier till Köparen ("Garantierna") vilka lämnas per Avtalsdagen
och per Tillträdesdagen:
(a)

Bolaget är ett svenskt aktiebolag som är vederbörligen registrerat i enlighet med
gällande svensk lagstiftning;

(b)

Aktierna är fullt betalda och Säljaren är ägare till Aktierna.

7.

BEGRÄNSNING AV SÄLJARNAS ANSVAR

7.1

Vid brott mot någon av Säljarens Garantier eller vid annat brott av Säljaren mot detta Avtal
har Köparen ersättning med ett belopp som motsvarar den Skada (krona för krona) som
Köparen lidit på grund av brottet.

7.2

Detta avtal är den fullständiga och enda regleringen av Köparens förvärv av Aktierna och
Köparen bekräftar att Köparen avstår från att göra gällande varje slag av anspråk till följd av
förvärvet på annan grund än som anges i detta Avtal.

7.3

Vid brott mot någon av Säljarens Garantier eller vid annat brott av Säljaren mot detta Avtal
har Köparen ersättning med ett belopp som motsvarar den Skada (krona för krona) som
Köparen lidit på grund av brottet.

8.

ÖVRIGT

8.1

Överlåtelse
Part får inte överlåta, delegera, vidareavtala eller på annat sätt överföra eller pantsätta eller
skapa någon belastning över några av sina rättigheter eller skyldigheter hänförliga till detta
Avtal, utan att dessförinnan ha erhållit de andra Partens skriftliga medgivande.

8.2

Kostnader
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Utöver vad som uttryckligen överenskommits enligt detta Avtal, ska alla kostnader och
utgifter som uppkommit i samband med förhandlingen, förberedelsen och ingåendet av
detta Avtal betalas av den Part som ådragit sig sådana kostnader och utgifter. Inga kostnader
avseende transaktionen ska bäras av Bolaget.
8.3

Fullständig reglering
Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering av samtliga de frågor som Avtalet berör och
detta Avtal ersätter samtliga tidigare skriftliga eller muntliga förhandlingar, avtal och
överenskommelser rörande samtliga de frågor som Avtalet berör.

8.4

Ändringar
Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska endast betraktas som giltiga om de gjorts
skriftligen och vederbörligen undertecknats av Parterna.

Detta Avtal har upprättats och undertecknats i två likalydande exemplar av vilka Säljaren och
Köparen tagit var sitt ett exemplar.
DATUM:

DATUM:

[KOMMUN)

SKL Företag AB

Bilaga 2

ANSLUTNINGSAVTAL TILL
AKTIEÄGARAVTAL
avseende
INERA AB

1

1.

BAKGRUND

1.1

SKL Företag AB, nedan benämnt "SKL Företag", äger aktier i Inera AB, org. nr. 556559-4230,
nedan kallat "Bolaget", i vilket bolag samtliga Landsting och Regioner samt – efter
tillkommande förvärv – ett antal kommuner också äger aktier.

1.2

SKL Företag har genom köp från Landsting och Regioner förvärvat de aktier SKL Företag äger i
Bolaget i syfte att bland annat kunna vidareöverlåta aktier i Bolaget till kommuner som ännu
inte är aktieägare i Bolaget.

1.3

Mellan SKL Företag, Landstingen och Regionerna samt de kommuner som har förvärvat aktier
i Bolaget gäller ett aktieägaravtal, nedan benämnt "Aktieägaravtalet", vilket fogats till denna
Förbindelse, Bilaga 3.

1.4

Undertecknad kommun har genom särskilt avtal förvärvat aktier i Bolaget från SKL Företag.

1.5

Denna Förbindelse omfattar samtliga parts vid var tid innehavda aktier.

2.

ANSLUTNINGSÅTAGANDE

2.1

Genom undertecknande av detta anslutningsavtal inträder undertecknade kommun som part
i Aktieägaravtalet och ikläder sig samtliga rättigheter och skyldigheter i förhållande till övriga
parter i Aktieägaravtalet.

2.2

Bestämmelserna i Aktieägaravtalets punkter 15 om meddelanden och 18 om överlåtelse ska
tillämpas på motsvarande sätt avseende denna Förbindelse.

Detta anslutningsavtal har upprättats i två exemplar, varav SKL Företag respektive undertecknade
kommun erhållit var sitt.

DATUM:

DATUM:
__________________________________

[KOMMUN]

SKL FÖRETAG AB

Bilaga 3

AKTIEÄGARAVTAL
avseende
INERA AB

Bilaga 3
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Avsnitt
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1.

PARTER

1.1

Detta aktieägaravtal ("Avtalet") har ingåtts mellan nedan angivna parter och de parter som
enligt vad som anges i Avtalet kan komma att tillträda avtalet;

1.2

SKL Företag AB (556117-7535), (nedan benämnt "SKL Företag")

1.3

Samtliga landsting och regioner, enligt Bilaga 1.1 till Aktieöverlåtelseavtal.
Samtliga ovan nämnda parter, samt eventuellt tillkommande parter, benämns nedan
gemensamt "Parterna" och var och en för sig "Part", "Parten" eller, i förekommande fall
"Tillträdande Part".

2.

BAKGRUND

2.1

SKL Företag och de Parter som anges i punkt 1.2 och 1.3 äger sammantaget samtliga aktier i
Inera AB, org. nr. 556559--4230, nedan kallat "Bolaget". SKL Företag har genom köp från ett
antal av Parterna enligt förvärvat de aktier SKL Företag äger i Bolaget.

2.2

Genom detta Avtal avser Parterna reglera sina mellanhavanden avseende ägandet av Bolaget
och bedrivandet av Bolagets verksamhet. Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet
i bolagsordning och detta Avtal, ska Avtalets bestämmelser, Parterna emellan, äga företräde.
Den bolagsordning som Parterna enats om har den lydelse som framgår av Bolagsordningen.

2.3

Detta Avtal omfattar samtliga Parts vid var tid innehavda aktier.

3.

PARTERNAS MÅLSÄTTNING MED BOLAGET

3.1

Bolaget är efter SKL Företags förvärv av majoriteten av aktierna i Bolaget ett dotterbolag till
SKL Företag. Syftet med att övriga Parter givits tillfälle att vara (eller i förekommande fall, bli)
aktieägare är att, genom detta Avtal, tillförsäkra deltagande Regioner, Landsting och
Kommuner ett avgörande inflytande över Bolagets strategiska mål och viktiga beslut.

3.2

I detta Avtal har införts bestämmelser om ett ägarråd ("Ägarråd") som ska utgöra det
beslutsorgan i vilket samtliga Parter äger delta och som beslutar om ändring av
bolagsordning, övergripande strategiska frågor och bolagsstyrning. Bolagets verksamhet ska
bedrivas på ett sådant sätt att aktieägande kommuner och landsting kan utöva kontroll över
bolaget motsvarande den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning. Bolaget ska i
huvudsak utföra verksamhet för ägarnas (eller andra enheter som ägarna utövar kontroll
över) räkning.

3.3

Bolaget ska bedriva sin verksamhet i enlighet med dess bolagsordning samt i enlighet med
från tid till annan antagna ägardirektiv, vilka ska gälla till dess beslut fattats om annat.

3.4

Bolaget ska så långt möjligt nyttja marknaden och föreliggande konkurrensförhållanden.
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3.5

Bolaget ska inom ramen för självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § kommunallagen agera
affärsmässigt. Bolagets olika delverksamheter ska långsiktigt vara självfinansierade.

4.

FINANSIERING OCH VINSTUTDELNING

4.1

Bolaget ska finansieras genom i Bolagets verksamhet genererade medel samt, vid behov,
genom extern upplåning. Part är inte skyldig att tillskjuta medel till Bolaget, ställa säkerhet
eller pant eller på annat sätt bidra till Bolagets finansiering på annat sätt eller i större
omfattning än vad som uttryckligen anges i detta Avtal.

4.2

Parterna har enats om verksamhetsföremål och att Bolaget inte ska drivas i syfte att bereda
vinst åt aktieägarna på sätt som anges i bolagsordningen, Bilaga 3.

4.3

SKL Företag avser som ett led i förvärvet av aktierna i bolaget att ställa ut en förlustgaranti
gentemot Bolaget på ett belopp om maximalt 35 MSEK. Till undvikande av tvivelsmål noteras
att SKL Företag samma sätt som övriga Parter, och enlighet med punkt 4.1 ovan, inte har
något åtagande att därutöver tillskjuta medel eller att annars bidra till Bolagets finansiering.

5.

PARTERNAS INFLYTANDE ÖVER BOLAGET

5.1

Parterna ska utöva sitt inflytande över Bolaget vid Ägarråd och bolagsstämma på sätt som
anges i detta Avtal.

5.2

Parterna förbinder sig att vid bolagsstämma i Bolaget rösta i enlighet med de beslut och val
som sker vid Ägarråd enligt detta Avtal.

5.3

Parterna är överens om att Bolagets verksamhet ska ledas av Bolagets styrelse som har att
verkställa vad Parterna från tid till annan fastställer i ägardirektiv och genom beslut vid
Ägarråd respektive bolagsstämma.

6.

ÄGARRÅD

6.1

Parterna ska tidigast åtta och senast fem veckor före årsstämma i Bolaget sammanträffa vid
ordinarie Ägarråd. Vid ordinarie Ägarråd ska beslut fattas om

6.1.1

fastställelse av ägardirektiv med strategiska mål för Bolaget avseende nästkommande
räkenskapsår;

6.1.2

övriga vid årsstämma i Bolaget förekommande ärenden;

6.1.3

val av ledamöter till valberedningen; samt

6.1.4

annat ärende som Part initierat enligt punkt 6.2.
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6.2

Envar Part äger att hos SKL Företag hemställa att ärende rörande bolaget ska behandlas vid
Ägarråd. Sådan hemställan ska ha inkommit i så god tid att SKL Företag kan inta ärendet i
kallelse till Ägarråd.

6.3

Annat Ägarråd än inför årsstämma får sammankallas av SKL Företag. SKL Företag är skyldigt
att kalla till sådant Ägarråd om minst en tiondel (1/10) av samtliga Parter så begär.

6.4

SKL Företag kallar till Ägarråd och ska, om möjligt, tillse att deltagande vid Ägarråd ska kunna
ske på distans.

6.5

För kallelse till Ägarråd ska följande gälla.

6.5.1

Kallelse till Ägarråd ska ske med brev på posten eller e-post till samtliga Parter ej senare än
tre veckor före Ägarråd. Sådan kallelse ska innefatta förslag till dagordning. Förslag till beslut
ska ange förslagets huvudsakliga innehåll, även förslag till ägardirektiv enligt 6.1.1.

6.6

Vid Ägarråd har Part så många röster som motsvarar antalet av sådan Part ägda aktier i
Bolaget, dock att SKL Företag har lika många röster som samtliga övriga Parter tillsammans
minskat med ett (1).

6.7

För giltigt beslut vid Ägarråd krävs att minst hälften (1/2) av de vid Ägarrådet företrädda
rösterna röstar för beslutet samt att beslutet biträds av mer än en tredjedel (1/3) av de
Landsting som är företrädda vid Ägarrådet samt mer än en tredjedel (1/3) av de kommuner
som är företrädda vid Ägarrådet.

7.

BOLAGETS STYRELSE

7.1

Bolagets styrelse ska bestå av lägst sex (6) och högst femton (15) ledamöter inklusive
ordföranden. Suppleanter ska ej utses.

7.2

Minst 2/3 av ledamöterna i styrelsen ska utses bland representanter för aktieägande
regioner, landsting och kommuner. Parterna är överens om att dessa ska representera
samtliga delägande kommuner, landsting och regioner.

8.

STYRELSENS ARBETSFORMER

8.1

Styrelsens arbetsformer ska fastställas i arbetsordningen för styrelsen vilken ska beslutas av
styrelsen.

9.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

9.1

Tillsättande och avsättande av Bolagets verkställande direktör beslutas av Bolagets styrelse.
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10.

REVISOR

10.1

Revisor i Bolaget ska vara samma revisor som i SKL Företag. Därutöver ska två
lekmannarevisorer utses. Som lekmannarevisor ska utses revisor som valts för granskning av
styrelsens och övriga nämnders verksamhet hos aktieägande kommuner, landsting eller
regioner.

11.

VALBEREDNING

11.1

Bolaget ska ha en valberedning bestående av högst sju (7) ledamöter valda vid Ägarråd.

11.2

Valberedningens uppdrag ska vara att till Ägarråd lägga fram förslag till styrelse,
styrelseordförande, revisorer och lekmannarevisorer samt arvoden till dessa. Valberedningen
ska eftersträva att styrelsen får en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede
och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och
bakgrund i övrigt. Valberedningen ska härvid särskilt beakta styrelsens sammansättning med
avseende på kön och etnicitet samt representativitet för aktieägande regioner, landsting och
kommuner.

12.

AKTIEBREV

12.1

Aktiebrev ska ej utfärdas.

13.

RÄTT FÖR FÖRVÄRVARE ATT TILLTRÄDA AVTALET

13.1

Parterna är överens om att, oaktat vad som i övrigt anges i detta Avtal, samtliga regioner,
landsting och kommuner i Sverige som inte redan är aktieägare, ska ges tillfälle att från SKL
Företag förvärva aktie i Bolaget samt att sådan Tillträdande Part äger rätt att ansluta sig till
detta Avtal utan övriga Parters särskilda medgivande.

13.2

Tillträdande Part ska tillträda detta Avtal genom särskilt anslutningsavtal som ska
undertecknas av den Tillträdande Parten och av SKL Företag.

14.

FÖRKÖP

14.1

Part (nedan kallad "Erbjudande Part") äger inte, helt eller delvis, överlåta sina aktier i Bolaget
till tredje man utan att först skriftligen erbjuda SKL Företag att lösa av Erbjudande Part
sålunda erbjudna aktier. Erbjudandet ska innehålla uppgift om antalet aktier som erbjuds till
inlösen för en köpeskilling motsvarande akties kvotvärde.

14.2

SKL Företag ska inom sextio (60) dagar ("Acceptfristen") från erbjudandet meddela
Erbjudande Part om förköpserbjudandet accepteras eller inte. Erbjudandet måste accepteras
i sin helhet och inte endast delvis.

14.3

Har inte SKL Företag accepterat förköpserbjudandet innan utgången av Acceptfristen ska
detta i sin helhet anses förkastat.
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14.4

Accepteras förköpserbjudandet på sätt som ovan anges ska SKL Företag erlägga
köpeskillingen för de erbjudna aktierna kontant senast trettio (30) dagar efter utgången av
Acceptfristen. Äganderätten till förköpta aktier övergår den dag då köpeskillingen erlagts,
varvid Erbjudande Part ska överlämna eventuellt utfärdade aktiebrev avseende de förköpta
aktierna, vederbörligen endosserade, till SKL Företag.

14.5

Om förköpserbjudandet inte accepteras, eller om köpeskilling inte erläggs inom den tid som
anges i punkten 14.4 ovan, ska Erbjudande Part ha rätt att överlåta förköpserbjudna aktier till
tredje man under förutsättning att villkoren vid sådan överlåtelse ej är mer förmånliga för
köparen än vad som hade gällt vid förköp enligt denna punkt 13. Såsom ytterligare
förutsättningar gäller dels att sådan överlåtelse kommer till stånd inom sextio (60) dagar från
utgången av Acceptfristen, dels att köparen i samband med sitt förvärv av aktierna skriftligen
förklarar sig tillträda detta Avtal som part i Erbjudande Parts ställe. Utträdande Parts ansvar
enligt detta avtal upphör ej dessförinnan. Inträde i detta Avtal förutsätter godkännande
härtill av övriga Parter.

15.

MEDDELANDEN

15.1

Meddelanden som enligt Avtalet ska lämnas skriftligen ska sändas med rekommenderat brev
eller e-post till respektive Parts officiella adress.

15.2

Meddelandet ska anses vara motpart till handa:

15.2.1 tre (3) arbetsdagar efter avsändandet, om avsänt med rekommenderat brev,
15.2.2 den dag mottagaren bevisligen erhållit meddelandet, om detsamma översänts med e-post.
16.

HANDLINGSOFFENTLIGHET

16.1

Bolaget ska tillämpa den s. k. offentlighetsprincipen i enlighet med vad som föreskrivs i lag
och bolagsordning.

17.

ÄNDRING AV BOLAGSORDNING
Punkterna 3-4 , 7-9, 12 och 14 i bolagsordningen får inte ändras utan godkännande av
fullmäktige i minst 2/3 av de aktieägande regionerna, landstingen och kommunerna.

18.

ÖVERLÅTELSE AV AVTALET

18.1

Part äger inte rätt att annat än då så följer av uttrycklig bestämmelse häri, utan skriftligt
medgivande från behörig företrädare för övriga Parter, överlåta Avtalet eller sina rättigheter
eller skyldigheter enligt Avtalet till annan.
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19.

AVTALSTID

19.1

Detta avtal gäller från och med dagen för Parts undertecknande och intill dess sådan Part inte
längre är aktieägare i Bolaget.

20.

ÖVRIGT

20.1

Detta Avtal reglerar med uteslutande av lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
uttömmande alla frågor som Avtalet berör.
________________

Detta Avtal har upprättats i 2 exemplar, varav Parterna erhållit var sitt.
DATUM:

DATUM:

[KOMMUN)

SKL Företag AB

Bilaga 4

BOLAGSORDNING
(beslutad vid extra bolagsstämma 170316)
1. BOLAGETS FIRMA
Bolagets firma är Inera AB.
2. SÄTE
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.
3. FÖREMÅLET FÖR BOLAGETS VERKSAMHET
Bolaget ska samordna, tillhandahålla och utveckla gemensamma tjänster och
lösningar till stöd för digitalisering och verksamhetsutveckling i kommuner,
landsting, regioner, samt bolag och organisationer som de utövar ett rättsligt
bestämmande inflytande över, inom deras verksamhetsområden och ansvar.
Bolaget ska inom ramen för de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-2 och
7-8 §§ kommunallagen och självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c §
kommunallagen agera affärsmässigt.
Bolaget får bara när det är förenligt med den kommunala kompetensen och
aldrig till större omfattning än tjugo (20) procent av bolagets omsättning
tillhandahålla tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare.
4. BOLAGETS SYFTE
Bolagets syfte är inte att bereda vinst åt aktieägarna utan att bidra till en
effektivisering och utveckling av landstingens, regionernas och kommunernas
verksamhet genom samordnade lösningar med optimalt resursutnyttjande och
hög kvalitet.
I händelse av bolagets likvidation ska vinst och bolagets behållning, efter det att
bolagets förpliktelser fullgjorts, fördelas mellan aktieägarna i förhållande till
deras andel i aktiekapitalet.
5. AKTIEKAPITALET
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3.000.000 och högst 12.000.000 kronor.
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6. ANTAL AKTIER
Antal aktier ska vara lägst 3 000 och högst 12 000 stycken.
7. STYRELSE
Styrelsen ska bestå av lägst sex och högst femton ledamöter.
8. REVISORER
Bolaget ska ha lägst en och högst två revisor(er) med högst två ersättare.
9. LEKMANNAREVISORER
Bolaget ska ha två lekmannarevisor(er) med högst två ersättare.
10. KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post eller brev med posten till aktieägarna
tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
11. ÄRENDEN PÅ ORDINARIE STÄMMA (ÅRSSTÄMMA)
På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:
1)
val av ordförande vid stämman
2)
upprättande och godkännande av röstlängd
3)
val av sekreterare och en eller två justeringsmän
4)
prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5)
godkännande av förslag till dagordning för stämman
6)
framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7)
beslut
a.
om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b.
om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen,
c.
om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör,
8)
bestämmande av antalet styrelseledamöter samt i förekommande fall antalet
revisorer, lekmannarevisorer och ersättare,
9)
fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall för revisorerna
10)
val av styrelseledamöter samt i förekommande fall, revisorer,
lekmannarevisorer och ersättare
11)
val av styrelseordförande
12)
annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.
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12. BOLAGSSTÄMMANS KOMPETENS
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.
1) Årligt fastställande av verksamhetsinriktning med strategiska mål för de
närmaste tre räkenskapsåren
2) Fastställande av rambudget för verksamheten
3) Ram för upptagande av krediter
4) Köp och försäljning av fast egendom
5) Bildande av bolag
6) Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
7) Ställande av säkerhet
8) Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt för
bolaget
13. BOLAGETS RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
14. OFFENTLIGHET
Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder
som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen
och offentlighets- och sekretesslagen.
Om bolaget överlämnar verksamhet till privat utförare ska bolaget genom
avtalet med utföraren tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge
allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över.
____________
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Lena Dahl

Ägardirektiv för Inera AB
– förslag inför ägarråd 170421 och bolagsstämma 170607

Ägare
SKL Företag AB äger 97 procent av aktierna i bolaget. Övriga aktier ägs av
landsting och regioner. Samtliga kommuner ska ges tillfälle att köpa aktier i
bolaget. Vid full anslutning från kommuner, landsting och regioner kommer det
innebära att SKL Företag AB äger 50,8 procent av aktierna.
Sveriges Kommuner och Landsting äger samtliga aktier i SKL Företag AB. SKL
Företag AB är moderbolag i SKL:s bolagskoncern.
Bolagets verksamhet
Bolaget ska samordna, tillhandahålla och utveckla tjänster och lösningar till stöd
för digitalisering och verksamhetsutveckling i kommuner, landsting, regioner,
samt bolag och organisationer som de utövar ett rättsligt bestämmande inflytande
över, inom deras verksamhetsområden och ansvar.
Föremålet för verksamheten är angivet i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får
ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får ej
heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.
Bolaget ska i första hand ta fram gemensamma tjänster och lösningar till stöd för
digitalisering och verksamhetsutveckling inom områden där marknaden inte
bedöms kunna tillgodose ägarnas behov och intressen. Bolaget ska så långt
möjligt nyttja marknaden och föreliggande konkurrensförhållanden.
Beslut som fattats av ägarrådet återfinns i bilaga.

Bolagets styrning
Bolaget är efter SKL Företags förvärv av majoriteten av aktierna i bolaget ett
intressebolag till SKL Företag. Syftet med att övriga parter givits tillfälle att vara
(eller i förekommande fall, bli) aktieägare är att tillförsäkra deltagande
kommuner, landsting och regioner ett avgörande inflytande över bolagets
strategiska mål och viktiga beslut. I aktieägaravtal har införts bestämmelser om ett
ägarråd som ska utgöra det beslutsorgan i vilket samtliga parter äger delta och
som beslutar om övergripande strategiska frågor och bolagsstyrning.
Bolagets verksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att aktieägande kommuner,
SKL Företag AB
Postadress: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20, Tfn: 08-452 70 00, Fax: 08-452 72 25
www.sklab.skl.se, Epost: info@sklforetag.skl.se, Postgiro: 67 33 01-8, Bankgiro: 251-7381, Org nr: 556117-7535
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landsting och regioner kan utöva kontroll över bolaget motsvarande den som
myndigheten utövar över sin egen förvaltning. Bolaget ska i huvudsak utföra
verksamhet för ägarnas (eller andra enheter som ägarna utövar kontroll över)
räkning.

Verksamhetens finansiering
Bolaget ska inom ramen för de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-2 och 7-8
§§ kommunallagen och självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § kommunallagen
agera affärsmässigt. Bolagets olika delverksamheter ska långsiktigt vara
självfinansierade.
Bolaget får bara när det är förenligt med den kommunala kompetensen och aldrig
till större omfattning än tjugo (20) procent av bolagets omsättning tillhandahålla
tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare.
Bolagets syfte är inte att bereda vinst åt aktieägarna utan bidra till en
effektivisering och utveckling av kommunernas, landstingens och regionernas
verksamhet genom samordnade lösningar med optimalt resursutnyttjande och hög
kvalitet.
Strategier för koncernen
Bolagen inom SKL-företagskoncernen ska skapa värde för SKL och dess
medlemmar genom att stödja SKL:s verksamhetsidé:
En fråga om demokrati.
SKL är en medlemsorganisation för kommuner, landsting och regioner. Som
arbetsgivar- och intresseorganisation driver vi deras frågor och erbjuder stöd och
service.
Vi väcker frågor, agerar kraftfullt och bildar opinion.
Vårt uppdrag är att ge kommuner, landsting och regioner bättre förutsättningar
för lokalt och regionalt självstyre. Målet är att utveckla välfärden.
Det är en fråga om demokrati.
SKL:s verksamhet styrs ytterst av kongressens inriktningsdokument som
innehåller ett antal inriktningsmål för respektive kongressperiod. Varje år beslutar
styrelsen i SKL om en verksamhetsplan och budget. Koncernens bolag ska bidra
till förbundets inriktning och målsättningar.

3 (4)

Koncerngemensamma riktlinjer
Riktlinjer för Sveriges Kommuner och Landsting ska i möjligaste mån tillämpas i
dotterbolagen. Följande riktlinjer ska ingå i ägardirektiv:
SKL:s alkoholpolicy
SKL:s policy om rökfri arbetstid.
Ledande befattningshavare i dotterbolagen ska ha en uppsägningstid om minst 3
månader.
Styrelse- och vd-utvärdering ska genomföras vartannat år och resultatet ska
rapporteras till styrelsen i SKL Företag AB.
Dotterbolagen ska genomföra medarbetarundersökningar vartannat år.
Vid nominering av styrelseledamöter samt ledande befattningshavare i bolagen,
bör en jämn könsfördelning eftersträvas så att andelen män respektive kvinnor blir
minst 40 procent.
Bolagen inom koncernen ska aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor. Varje bolag ska
ha en hållbarhetsredovisning.
Styrelsen
Styrelsen ska bestå av lägst 6 och högst 15 ledamöter inklusive ordföranden.
Styrelseledamöterna föreslås av en valberedning vilken ska bestå av högst 7
ledamöter. Valberedningens uppdrag är att till ägarmöte lägga fram förslag till
styrelse, styrelseordförande samt arvoden till dessa.
Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets
angelägenheter.
Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation.
Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras
på ett betryggande sätt.
Styrelsen ska se till att SKL Företag AB:s tidplaner för ekonomisk- och
verksamhetsmässig rapportering kan följas.
Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. I
arbetsordningen ska det bl.a. anges hur ofta styrelsen ska sammanträda.
Styrelsen ska i skriftlig instruktion ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och
den verkställande direktören.
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Verkställande direktör
Styrelsen utser, i samråd med SKL Företag AB:s vd, en verkställande direktör för
bolaget.
Lön och övriga anställningsvillkor fastställs, i samråd med SKL Företag AB:s vd,
av styrelsen.
Styrelsen ska i en skriftlig vd-instruktion ange ansvar och befogenheter för vd.
Om vd ska skiljas från sina uppgifter, ska samråd ske med SKL Företag AB:s vd.
Bolagets utveckling
Styrelsen ska uppmärksamma bolagets långsiktiga utveckling och
anpassningsförmåga till nya krav och förutsättningar. Detta ska beskrivas i
bolagets affärsplan.
Investeringar
Bolagets behov av investeringar ska framgå av investeringsbudgeten. Beslut om
större investeringar ska ske i samråd med SKL Företag AB:s vd.
Ekonomiska krav
Verksamheten i bolaget ska bedrivas på affärsmässiga grunder och bidra till
medlemsnytta. Som ekonomiska mål gäller följande:
Lönsamhetsmål – nettomarginal
Nettomarginalen beräknas som resultatet efter finansiella poster i procent av
rörelsens intäkter.
Nettomarginalen ska under perioden 2017-2019 uppgå till minst 3 procent.
Kapitalstrukturmål – soliditet
Soliditet beräknas som eget kapital, inklusive obeskattade reserver exkl. skatt,
dividerat med balansomslutningen.
Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 15 procent.
Utdelning
Bolaget ska inte lämna utdelning. Uppkommen vinst ska återinvesteras i bolaget
och långsiktigt förbättra bolagets soliditet.
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Inera i korthet
Inera koordinerar landstingens och regionernas gemensamma
e-hälsoarbete. Våra tjänster används av medarbetare inom
vård och omsorg, invånare och beslutsfattare.
Exempel på nationella tjänster som landstingen och regionerna
har valt att samverka kring är 1177 Vårdguiden, Vårdhandboken,
UMO, e-tjänsten Journalen och Nationell patientöversikt.
Samverkan gäller även olika läkemedelstjänster och säkerhets
lösningar. Inera ansvarar också för den tekniska infrastruktur
och arkitektur som är förutsättningen för de nationella
e-hälsotjänsterna.
Inera är ett aktiebolag som ägs av landsting och regioner.
Bolaget leds av en styrelse med två politiker från respektive
hälso- och sjukvårdsregion. Vd ansvarar för verksamheten.
Vi har ett nära samarbete med eHälsomyndigheten, Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL), Socialdepartementet,
Socialstyrelsen, journalsystemsleverantörer och övriga
aktörer inom e-hälsoområdet.
Under 2015 var Ineras omsättning drygt 626 mkr
och hade vid årets slut 121 anställda.
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Från vänster:
Johan Assarsson, vd
Anders Henriksson,
styrelseordförande
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STYRELSEORDFÖRANDE & VD:

2015 – ett fantastiskt
e-hälsoår!

U

tvecklingen inom e-hälsoområdet är verkligen en
aktuell fråga för hälso- och sjukvården. Allt fler
e-hälsolösningar är sammankopplade via Ineras
tjänsteplattform. Allt fler digitala lösningar för hälsooch sjukvården planeras och införs. Detta kommer att ge
patienter, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare
bättre tjänster och verktyg för att nå och dela information
mellan vårdgivare.

För att även kommunerna ska kunna dra nytta av
våra tjänster fortsätter processen för att Inera ska bli ett
bolag som ägs av Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL), landsting, regioner och kommuner gemensam.
På så sätt kan ännu bättre prioriteringar göras gemensamt
för hela e-hälsoarbetet och lösningarna hänga ihop över
vårdgivargränserna.
Vi har tagit nästa steg i e-hälsoarbetet och fattade
beslut under året att kunna erbjuda våra tjänster till
kommersiella företag med vårdavtal på öppna marknaden.
Tanken är att på så sätt kunna knyta ihop så stora delar
som möjligt av hälso- och sjukvården i Sverige digitalt
och att bidra till innovation och utveckling.

Vi har under året utvecklat vår koordinerande roll och

framför allt drivit frågan om samordnad arkitektur och ny
teknik. Den gemensamma IT-arkitekturen prövades med
stor framgång när en ny version av Nationell patientöversikt
utvecklades och infördes under 2015. All information till
patientöversikten går via Ineras tjänsteplattform. Samma
anslutningar används även för e-tjänsten Journalen. Journalen
med patientens tillgång till sin egen journalinformation,
breddinförs nu över hela landet och vi är övertygade om
att det är en viktig del för patientmedverkan på riktigt.

Det vi ser är att tillsammans med andra skapar vi

förutsättningarna och grunden till utveckling och rätt
prioriteringar inom e-hälsa. Vårt uppdrag är engagerande
och spännande. Vi ser optimistiskt fram emot 2016.

Besökssiffrorna för UMO och 1177 Vårdguiden blev

högre än någonsin. Och konkret och lyckad samordning
ser vi när alla vårdgivare via plattformen för stöd och
behandling nu kan erbjuda internetbaserat stöd och
behandling på ett säkert sätt, som ett komplement till
traditionell kontakt.

JOHAN ASSARSSON, VD
ANDERS HENRIKSSON, ORDFÖRANDE
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Delaktiga patienter förändrar
och förbättrar vården
Snart finns Journalen i hela landet och forskningen visar att en mer informerad
och delaktig patient är bra för vården. Som patient kommer man till en början
att nå helt olika information i Journalen beroende på var i landet man har fått
vård. Målet framåt är att vårdgivare enas kring vad patienten kan läsa.

FAKTA:
• Man når Journalen
via 1177 Vårdguidens e-tjänster
• Användare loggar in
med e-legitimation
• Över 400 000 personer har ett konto
• Under 2015 är
den införd hos:
- Uppsala
- Skåne
- Västmanland
- Jönköping
- Kalmar
- Östergötland
- Halland
- Kronoberg
- Västerbotten
• Under 2016 kommer
alla landsting och
regioner erbjuda
Journalen
• DOME är ett VINNOVA-finansierat
samarbetsprojekt
mellan Lunds Universitet, Högskolan i
Skövde, Örebro Universitet och Uppsala
universitet.

I

nförande som ger patienter tillgång till
sin journal via nätet har pågått hela året
över hela landet. Under 2016 kommer alla
landsting och regioner att göra det möjligt för
patienter att läsa sin journal via nätet. Studier
av införandet visar att en mer informerad och
delaktig patient i förlängningen är bra för
vården och ökar vårdkvaliteten.
En av DOMEs projektledare, Rose-Mharie
Åhlfeldt, som är docent i Informationsteknologi
inom området informationssäkerhet på Hög
skolan, i Skövde berättar om arbetet i DOMEprojektet och om hur hon började arbeta med
dessa frågor.

Patientens perspektiv

Redan tidigt i karriären blev Rose-Mharie
intresserad av patienterna och deras perspektiv
i vården. Hon noterade hur informationsflödet
inte följer patienten i vårdkedjan och hur
patienten inte har tillgång till sin egen information. Patienten vet inte mycket om sin egen
vård. Undermålig information leder till brister
i patientsäkerhet och respektfullhet. Patienten
kommer i kläm, informationen faller bort och
patienten får vänta. När man skapar systemen
behöver man tänka i processer utifrån patientens perspektiv.

på var vården ägt rum, vilket innebär att den
information patienten ser kan skilja sig mellan
olika vårdgivare och landsting.
– Det är med andra ord inte patientens behov
av information som är i fokus utan var patienten bor som bestämmer vilken information
patienten kan ta del av. Det är väldigt långt
kvar innan vi har patientens behov i fokus,
anser Rose-Mharie Åhlfeldt.

Patienten känner trygghet
av möjligheten

När journalen via nätet infördes i Uppsala var
farhågorna att patienten skulle ställa många
frågor till vården mellan mötena, men så har
det inte blivit enligt patienterna. I en studie
riktad specifikt till cancerpatienter läser de
snarare på i lugn och ro, samlar sina frågor och
bearbetar dem inför det planerade mötet.

Svårt få helhetsbild

Nu pågår införande nationellt av möjligheten
att läsa journalen via nätet, men fortfarande
kommer det vara svårt för patienten att få en
helhetsbild av sin information då olika regler
gäller för olika landsting och regioner. Det
som visas eller inte visas i Journalen beror
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Rose-Mharie
Åhlfeldt

Förstår innehållet i informationen

Det forskarna även tagit upp i studien var
den förväntade oro som fanns från vården
om att patienten inte skulle förstå innehållet
i sin journal, men det upplever de att de gör i
stor utsträckning. Patienten har ju ofta först
fått informationen muntligt och när de sedan
läser och upptäcker något uttryck/ord de inte
förstår, tar de reda på det själva. I studierna
har man inte sett att patienter skulle lida av att
ta del av information.

Aktivt val att läsa eller inte

Patienterna vet att vårdpersonalen är stressad
och har ont om tid, så de avvaktar och tar med
sig sina frågor till nästa besök. Vissa väljer
aktivt att inte läsa, eller väntar med att läsa.
Men de gör det som en aktiv handling och
tycker inte att möjligheten att läsa borde tas
bort, utan är nöjda med att kunna välja.

Förväntar sig hög säkerhetsnivå

När det gäller integritet och säkerhet förväntar
sig patienterna att det är säkert och att systemet håller en hög säkerhetsnivå. Dessutom
använder inte patienterna ofta möjligheten
att dela sin journal med någon man utsett
till ombud. Däremot kan de läsa eller visa
journalen tillsammans med någon närstående.

Murbräcka till något större

Landsting och regioner som erbjuder
tjänsten Journalen har gjort olika bedömningar för hur och när patienten kan ta del
av journalinformationen. Daniel Forslund,
är innovationslandstingsråd i Stockholms
läns landsting och ledamot i Ineras styrelse,
berättar om sin syn på möjligheterna med
journalen via nätet och regelverket.
– Möjligheten att läsa sin journal via nätet
kommer att påverka hälso- och sjukvården
mycket mer än vi tror. Just att få tillgång till
sin journal via nätet kan kännas smalt, men
det är en murbräcka till något mycket större.
Det öppnar upp för dialog, ger praktiska
verktyg för en mer informerad patient och
driver fram en mer personcentrerad vård.
En ny användning av information om vård
och hälsa kommer leda till förändringar
som vi inte ens kan överblicka idag, säger
Daniel Forslund.

I december beslutade
Stockholms läns landsting
att påbörja införandet av
e-tjänsten Journalen och det
kommer bli obligatoriskt att
ansluta sig för alla vårdgivare
med landstingsavtal. Nu
pågår arbete med att ta fram
regelverket och göra tekniska
anpassningar. Detta ska vara
klart direkt efter sommaren
så att tjänsten kan lanseras
under hösten 2016.

Daniel
Forslund

Regelverket måste
bygga på nationell
kunskap

– Vi kommer såklart att diskutera regelverk
och införande med professionen, men det är
ett politiskt beslut i botten. Det finns mycket
erfarenhet från andra landsting och regioner
som underlättar vårt införande.
Idag kan en patient nå helt olika information i Journalen – beroende på var i landet man
har fått vård. Vad är viktigast att ta tag i kring
regelverk tycker du?
– Jag tycker man som patient har rätt att
kräva lika behandling i alla landsting och
regioner. Det är en märklig ordning när
landsting och regioner ger helt olika möjligheter för sina invånare att nå sin information.
Det finns ingen logik i det. Skyddsvärdet för
en patient kan inte vara större hos ett landsting
eller region än hos något annat.

Gränser är bara streck på kartan
– vi måste enas om regelverket

Läkarförbundet, Vårdförbundet och sjukvårdshuvudmännen behöver samla sig och
komma överens. Det finns ingen medicinsk
anledning att ha olika. Gränser mellan landsting och regioner är ju bara streck på kartan!
Det är inte rimligt att man som patient kan
nå helt olika innehåll vid helt olika tillfällen,
beroende på var man har fått vård.
Målet är att nå full enhetlighet, men som
ett första steg borde vi komma överens om en
gemensam lägstanivå för vilken information
som alltid ska finnas tillgänglig. Det måste vi
kunna enas om!
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Under 2016
pågår ett arbete
för att ta fram
ett nytt nationellt regelverk.

Nationell patientöversikt
– en av de viktigaste
nationella e-tjänsterna
Den 8 december 2015, genomfördes en lyckad driftsättning av en ny version
av Nationell patientöversikt (NPÖ). Den nya versionen bygger på modern
teknik och därför finns det goda möjligheter till en fortsatt utveckling
av innehåll och funktionalitet.

FAKTA:
• Det är nu möjligt ta
del av vaccinationer
i NPÖ
• All information till
NPÖ går via Ineras
tjänsteplattform
• Antalet användare
ökar stadigt
• Alla landsting och
regioner och 10
kommuner visar
sin information
• Cirka 230 kommuner
kan läsa journal
information

Den 8 december 2015, genomfördes

en lyckad driftsättning av en ny version av
Nationell patientöversikt (NPÖ). Den nya
versionen bygger på modern teknik och det
finns därför goda möjligheter till en fortsatt
utveckling av innehåll och funktionalitet.
Den stora förbättringen av NPÖ har skett
i tekniken även om utseendet och användar
vänligheten också har utvecklats.
– Den nya versionen innehåller en hel del
förbättringar som gör att användarna på ett
enklare sätt kan hitta rätt information i NPÖ.
Med den nya versionen kommer också möjligheten att redan nu ta del av ny information,
som exempelvis genomförda vaccinationer,
säger Ingela Jägerstedt-Larsson, ordförande i
förvaltningsgruppen för NPÖ.

Nationell patientöversikt gör det möjligt

för behörig vårdpersonal att med patientens
samtycke ta del av journalinformation som
registrerats hos andra landsting, kommuner
eller privata vårdgivare. Att få tillgång till en
heltäckande bild av tidigare dokumentation är
viktigt för att personal i vård och omsorg ska
kunna fatta rätt beslut och utöva en god vård.
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Statistiken i den här artikeln, visar hur
många användare NPÖ har haft nationellt över
hela landet och hur stort antal patienter de sökt
information om per månad.
Under 2009 började Örebro med NPÖ

och de var först. Redan från start var verksamheterna med i diskussionerna och påverkade
innehållet och prioriteringar för vad NPÖ
skulle innehålla.
– En av fördelarna med att vara först var
just det att kunna påverka innehållet. Vi tänkte
säkert på självklara saker, men det var bra
att verksamheterna fick vara med i diskussionerna och prioriteringarna. Samtidigt var
det ju lite svårt också eftersom systemet var
så tomt, vi var de enda på plats. Som att vara
först med telefon, det fanns ingen att ringa till,
berättar Karin Rydberg, tjänsteansvarig.

Användningen är hög i Örebro och NPÖ
är en självklar del av arbetet och ger stor nytta
just för att tjänsten har så mycket information
som behövs för att göra en bra planering och
bedömning med patienterna. Kommunerna är
de största användarna och använder tjänsten

30 000

Användare

28 000

Patienter

26 000
24 000
22 000
20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000

framför allt för att ta del av dokumentation från sjukvården, för patienter i
omsorg och hemsjukvård.
– I mitt yrke som sjuksköterska kan
jag hämta värdefull information som jag
behöver för att göra rätt bedömning och
jag kan snabbt komma åt den. Det gör att
jag kan planera bättre. Vi var tidiga med
att använda NPÖ och det beror nog på att
vi är lite framåt men också på att vi har
haft en chef som tidigt förstod nyttan.
Det gäller att komma över tröskeln
och våga förändra sitt arbetssätt, säger
Annalena Lönnqvist, sjuksköterska,
Askerund hemsjukvård.

NPÖ har funnits sedan länge och är

en av de viktigaste nationella e-hälsotjänsterna. Den nya versionen bygger på
Ineras tjänsteplattform, som integrerar
Sveriges vårdsystem och hanterar journalinformationen på ett strukturerat och
enhetligt sätt. Nu när den nya versionen
är lanserad finns goda förutsättningar att
fortsätta arbetet med att fylla NPÖ med
innehåll och öka kännedomen, användningen och nyttan av tjänsten.

Till vänster: Annalena Lönnqvist, till höger: Karin Rydberg.
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JAN -16

DEC -15

NOV -15

OKT -15

SEP -15

AUG -15

JUL -15

JUN -15

MAJ -15

APR -15

MAR -15

FEB -15

2 000

JAN -15

4 000

1177 Vårdguiden och UMO
– i allmänhetens tjänst
1177 Vårdguiden och UMO (ungdomsmottagningen på nätet) har en positiv
utveckling i såväl kännedom och antal besök som nöjdhet. Landstingen och
regionernas gemensamma satsningar ligger bakom framgången, liksom
tillkomsten av nya uppmärksammade e-tjänster.

SAMMANFATTNING
NKI 2015:
TJÄNST

NKI

Klamydiaprovtagningstjänsten i 1177
Vårdguidens
e-tjänster

91

1177 Vårdguiden
på telefon

84

UMO.se

81

1177.se

80

1177 Vårdguidens
e-tjänster

72

Kim Nordlander

NKI = Nöjd Kund Index
Riktmärken för NKI
<55 Inte nöjd
55–74 Nöjd
>74
Mycket nöjd
Källa: SCB Medborgar
undersökning 2014

Det är Stockholms
läns landsting som
har det nationella
utföraruppdraget
för 1177 Vårdguiden
och UMO.

U

nder året har ett första steg tagits
för att koppla ihop de öppna och
inloggade tjänsterna genom att lyfta
in e-tjänsterna som en tydlig del av 1177
Vårdguiden och ta bort namnet och varumärket
Mina vårdkontakter, något som också syns i
ökat antal besök.
– Särskilt positivt för hela 1177 Vårdguiden
2015 är den 30-procentiga ökningen av
ärenden inom e-tjänsterna. 88 procent
uppger att de följer råden när de ringt 1177
Vårdguiden på telefon och förbättringen av
driftsäkerheten för telefoniplattformen, säger
Kim Nordlander, chef för 1177 Vårdguiden
och UMO inom Stockholms läns landsting
som har det nationella utföraruppdraget.
Införandet av Journal på nätet runt om i
landet har gett uppmärksamhet åt e-tjänsterna
bland annat genom medier, och säkert bidragit
till ökat antal inloggningar. Även den nya
plattformen Stöd och behandling, som är
ett verktyg för vårdgivare att erbjuda stöd,
utbildnings- och behandlingsprogram över
nätet, förväntas öka intresset för e-tjänsterna
på ett liknande sätt. Användningen har
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kommit igång och väntas öka kraftigt under
de närmaste åren.
1177.se utökades också med flera nya
teman – Patientlagen och Våga berätta, med
information för barn om psykisk hälsa. Våga
berätta innehåller även information om barns
rättigheter enligt Barnkonventionen, Patient
lagen och rättigheter när någon i familjen är
sjuk. Även ett nytt tema för vårdpersonal har
tagits fram för att ge råd om hur 1177 Vårdguiden kan användas i kontakten med invånarna.

I februari driftsattes en helt ny version
av UMO.se med ny form och mobilanpassning
som möjliggör att all information är tillgänglig
i alla typer av enheter på samma sätt. Den
nya formen bottnar i UMO:s verksamhetsidé
om att vara en aktuell, levande och trovärdig
digital kontaktyta för unga som söker information och dialog om sex, hälsa och relationer.
– Att lyfta ungas egna erfarenheter är
en trovärdighetsfaktor. Ungas perspektiv
har, som alltid i arbetet med UMO.se, tagits
till vara i utvecklingen av den nya formen.
Användartester har genomförts med unga i
olika åldrar och
med olika förutÅsa Sandler
sättningar att ta till
sig information.
Vi har även gjort
enkäter och följt
upp trender i ungas
webbanvändning.
Allt för att skapa
en lättanvänd och

lockande webbplats för de allra viktigaste
frågorna, säger Åsa Sandler, produktions
ledare på UMO:s redaktion.

Starka varumärken och ökad
användning

Satsningarna som landsting och regioner
gör i att bygga erbjudanden till invånare via
välkända varumärken är mycket framgångsrik.
Varumärkesundersökningarna visar att kännedomen om UMO ligger på 79 procent i målgruppen. Och kännedomen om 1177 Vårdguiden
ligger på hela 89 procent.
Tjänsterna har haft en positiv utveckling
vad gäller kännedom, användning och nöjdhet
under de senaste åren: Invånarnas användning
av 1177 Vårdguidens e-tjänster har ökat både
i antal individer, inloggningar och ärenden.
Drygt 65 000 nya användare har tillkommit
under året. Antalet anslutna vårdenheter har
också ökat med omkring 9 procent. Antalet
besök på 1177.se samt umo.se fortsätter öka.
1177 Vårdguiden på telefon ligger på en
stabil nivå.

Införandet av Stöd och behandling

En av de större händelserna under året är att
1177 Vårdguiden i mars utökades med en helt
ny nationell tjänst och plattform, Stöd och
behandling. Exempel på användning via nätet
är behandling mot ångest och depression,
smärta, tinnitus och screening vid alkohol-

och drogproblem. Tjänsten kan också användas
för att bygga program och utbildningar som
stöd för patientens egen vård och omsorg, men
även program som stöder vårdprocesserna för
bättre interaktion mellan vård och patienter för
att främja delaktighet och öka tillgängligheten.

Utvecklar strategier för
införanden och utbildning

Arbetet med att ta fram en ny generell
införandestrategi och modell för införandeprogram som stödjer breddinföranden blev
klart under första kvartalet 2015.
– Den strategin och modellen tillämpar vi
nu i införandet av Stöd och behandling och det
upplever vi som en stort steg framåt, berättar
Eva Lindholm, ansvarig för införande av
e-tjänster inom 1177 Vårdguiden.
– Införandeprogrammet för Stöd och
behandling riktar sig till projektledare,
kommunikatörer, vårdgivaradministratörer,
designers, utgivare, behandlare och verksamhetsutvecklare, fortsätter hon. Programmet
erbjuder bland annat utbildning i Designer
verktyget, utbyte av gemensam information
om erfarenheter landstingen emellan – och
genomgång av juridiska frågeställningar,
såsom upphovsrätt, upphandling, riskanalys
och avvikelsehantering med utgångspunkt
i att Stöd och behandling är ett Nationellt
Medicinskt Informationssystem (NMI).

ANVÄNDNING 2015

FÖRÄNDRING 2015
I JÄMFÖRELSE MED 2014

1177 Vårdguiden och UMO har tillsammans
ca 100 miljoner kontakter med invånarna om året.

De mätningar som genomförs visar att invånarna
är mycket nöjda med tjänsterna.

90 000 000

60%

80 000 000

50%

70 000 000
50 000 000

30%

40 000 000

20%

30 000 000

0%

10 000 000
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umo.se
sessioner

invånarkonton
e-tjäsnterna

inloggning
e-tjäsnterna

inkomna
samtal 1177

Hitta jämför
vård sökningar

1177.se
sessioner

umo.se
sessioner

inloggning
e-tjäsnterna

inkomna
samtal 1177

Hitta jämför
vård sökningar

-10%
1177.se
sessioner

0

Motivering: ”1177 Vård
guiden lyckas leverera all den
information som användaren
kan tänkas behöva i sin mobil.
Det är enkelt att hitta rätt
och användarna tar enkelt
del av den information som
eftersöks. Man har arbetat
hårt med användarvänlig
heten, vilket verkligen har
lönat sig.”

Web Service Award
till UMO, priset
som bästa sajt för
samhällsinformation
– med högsta betyg
i tävlingens historia!
Motivering: ”Man har
lyckats med det svåra
uppdraget att nå en kräsen
målgrupp genom att använda
rätt tonalitet och tilltal. Med
smarta funktioner har man
uppnått fantastiska betyg
i användarvänlighet och
design.”

Svenska publishingpriset till UMO
i kategorin digitala
läromedel.

Servicedesk forum
awards 2015, branschpriset för ”Årets
Servicedesk Manager
2015” gick till Camilla
Widmark, Supportansvarig på Invånar
tjänster.

10%

20 000 000

Web Service Award
till 1177 Vårdguiden
på webben, priset
som Sveriges bästa
responsiva webbplats

Motivering: ”För en sajt
med perfekt användar
perspektiv och uttömmande,
sakliga svar.”

40%

60 000 000

UNDER ÅRET HAR
WEBBPLATSERNA
VUNNIT ETT ANTAL
PRISER:

Motivering: “Hon såg tidigt
helhetsbilden och var noga
med att både verktyg och
processer implementerades
parallellt för att projektet
skulle bli så lyckat som
möjligt”.

Nu kan alla hålla koll
på hur sjuka vi är
Statistiktjänsten har sedan två år gett möjlighet för landsting och regioner
att följa utvecklingen av sjukskrivningsmönster för sina vårdverksamheter.
Under 2015 öppnades en publik del av tjänsten, där även allmänheten
kan få en bild över sjukskrivningsmönster i landet.
– I Statistiktjänsten kan alla invånare i Sverige nu

Målet med Statistiktjänsten är att göra uppföljning

följa bland annat hur många kvinnor respektive män
som är sjukskrivna och hur andelen är fördelad per
landsting/region. Det finns även fakta för fördelning av
sjukskrivningar bland åldrar, hur länge de är sjukskrivna
och för vad. Fortfarande saknas statistik i Statistiktjänsten
från några landsting, men de kommer att anslutas under
2016, säger Anders Glennhage, tjänsteansvarig för
Statistiktjänsten på Inera.

av sjukskrivning på lokal, regional och nationell nivå möjlig.
Tjänsten ger möjlighet att se hur hälso- och sjukvården
arbetar med sjukskrivning, bland annat avseende könsuppdelad statistik. Målgruppen är bred, potentiella användare
är bland andra verksamhetschefer, processledare och verk
samhetsutvecklare. Statistik på vårdgivar- och vårdenhetsnivå
är endast nåbar via kommunikationsnätet Sjunet, för hälsooch sjukvårdspersonal med särskild behörighet och
SITHS-kort.
– Landstingen har behov av att följa upp egna vårdenheter, men även privata enheter som ingår i respektive
landsting via avtal. Eftersom det idag inte finns någon
nationell källa över avtal har Inera valt att under 2015
utveckla en lösning som innebär att landstingen själva
rapporterar in vilka enheter som ingår i landstinget och
som man vill följa upp, berättar Anders Glennhage.

Lösningen har utformats så att sekretessreglerad
information inte utlämnas från de privata enheterna
till landstingen, all statistik presenteras med tröskelvärden för att undvika att
identiteter röjs.

63%

FÖRDELNINGEN
MELLAN KÖN:

Anders Glennhage
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37%

Lyckat byte av SITHS-certifikat
Under 2015 har SITHS Förvaltningsgrupp tillsammans med SITHS-anslutna
organisationer arbetat hårt med att byta ut gamla certifikat på SITHS-kort.
Gamla certifikat, som utfärdats med SITHS CA v3, upphörde att gälla den
28 november 2015 och behövde därför ersättas med SITHS CA v1.

K

onsekvensen – om utbytet inte skedde i tid – skulle
bli att personer med gamla certifikat inte skulle
kunna använda sitt SITHS-kort för elektronisk
identifiering efter den 28 november. Totalt var det ungefär
220 000 kort och certifikat som skulle bytas ut. Drygt 125
000 användare skulle byta sitt certifikat och resten behövde
få ett helt nytt SITHS-kort.

Förberedelser och planering

Hösten 2013 påbörjades förberedelserna inför bytet av
kort och certifikat. Samtliga SITHS-anslutna organisationer informerades, ny funktionalitet för att underlätta
utbytet planerades, och många organisationer började
planera för hur deras eget utbyte skulle gå till. Trots att
förberedelserna startade i god tid, var det inte förrän vid
halvårsskiftet 2015 som arbetet kom igång på allvar.

Ny funktionalitet som underlättade

För att underlätta utbytet av kort och certifikat lanserade
SITHS Förvaltningsgrupp i november 2014 ny funktionalitet
i SITHS Admin, som gjorde det möjligt att ta reda på vilka
kort och certifikat som behövde bytas inom respektive
organisation. I maj 2015 kom ytterligare funktionalitet som
gjorde det möjligt att utfärda nya certifikat till befintliga
kort till många personer samtidigt.
– Den nya funktionaliteten uppskattades mycket av
verksamheterna som skulle arbeta med utbytet, berättar
Kerstin Arvedson, tjänsteansvarig för SITHS. De upplevde
att verktyget var enkelt att använda och underlättade
arbetet med utbytet.

att själva korten var giltiga längre än själva SITHS CA v3
certifikaten, som hade en kortare livslängd än normalt.
Detta medförde att hanteringen av antal byten blev större
och mer komplex än vad det vanligtvis är.
– Att något sådant händer igen måste vi undvika, säger
Kerstin Arvedson. Det var en stor påfrestning för alla
berörda – anslutna organisationer, SITHS Förvaltning och
Nationell kundservice.

Resultat över förväntan

Trots att de flesta organisationerna kom igång relativt
sent med sitt utbyte, blev resultatet över förväntan. Efter
”den stora dagen” var det hur lugnt som helst. I stort sett
fungerade allt som vanligt för användarna. Fantastiskt
roligt! Och vi vill återigen tacka alla SITHS-anslutna
organisationer för ett mycket bra arbete.
– Gott samarbete, anpassat IT-stöd, samt tydlig och
kontinuerlig kommunikation, gjorde att vi nådde ett lyckat
resultat, säger Kerstin Arvedson. Det är vi jätteglada för!

Utbyte av certifikat – tillhör också en vardag

Trots att det var enormt många kort och certifikat som
skulle bytas på en gång, så tillhör utbyte av kort certifikat
den vanliga rutinen, som är ett löpande arbete för SITHS.
Ett SITHS-kort och SITHS-certifikat är som regel giltigt
i fem år, och ska av säkerhet- och kvalitetsskäl alltid bytas
efter denna tid. Det som krånglade till det denna gång, var
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Ineras tjänster öppna
för kommersiella företag
Inera har tagit nästa steg i e-hälsoarbetet och erbjuder sina tjänster
till kommersiella företag på öppna marknaden. Avsikten är att bidra
till innovation och utveckling. Möjligheten kommer göra Inera till ett
nav för hela Sveriges vårdinformation, och leda till en positiv utveckling
för både patienter och vårdpersonal.

H

ittills har i stort sett bara Ineras
ägare, landsting och regioner, haft
möjlighet att köpa tjänster från Inera.
Men efter en juridisk utredning fattade Ineras
styrelse beslutet att anslutning till exempelvis
tjänsteplattformen, eller andra av Ineras
tjänster, också ska kunna erbjudas direkt till
kommersiella företag.

Syftet är att stimulera utvecklingen inom

e-hälsa, så att marknadsaktörer kan använda
Ineras tjänster för att ta fram nya, innovativa
applikationer och funktioner för patienter och
invånare eller medarbetare i vård och omsorg.
Förhoppningen är att marknaden ska bidra
till att utbudet av tjänster ökar snabbare, så att
patienter får större möjligheter till självservice
och delaktighet i vården, och vårdpersonal får
effektiva verktyg.
Ingen information kommer att släppas ut
från vårdsystemen via tjänsteplattformen om
inte de vårdgivare som äger informationen
har avtalat om detta. Inera kommer dessutom
att kräva att få certifiera tjänster som ansluts
till plattformen. Allt för att hålla en hög
säkerhet och kvalitet i hanteringen av känslig
information.

Flera leverantörer erbjuder tjänster till

Inera och många av dem ligger långt fram när
det gäller innovativa lösningar för vård och
omsorg, och både vårdgivare och patienter
har stor nytta av att deras tjänster kan utbyta
information med alla vårdsystem som anslutits
till tjänsteplattformen. De möjligheter som
tjänsteplattformen ger är en mycket viktig
pusselbit för att öka samverkan mellan det
offentliga och privata aktörer på området.

INERAS MARKNAD ENLIGT NY POLICY
Regioner
och
landsting
_
Hälso- och
sjukvård

Kommuner
_
Hälso- och
sjukvård

Privata
utförade
_
med avtal

Hälso- och sjukvård
Tandvård

Övriga

Statliga
Myndigheter
_
som
bedriver
hälso- och
sjukvård

_
med behov av
informations
utbyte
_
som utöver
tillsyn &
uppföljning

Leverantörer till hälso- och sjukvård
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Invånare
_
Hälso- och
sjukvård

Vården i siffror
Vården i siffror är en webbplats som visar en mängd olika mått
och resultat inom svensk hälso- och sjukvård. Det kan till exempel
handla om utfallet av en viss typ av behandling, hur lång väntetiden
är för att få en viss typ av vård, eller hur många som fått en viss typ
av behandling.

I

nformationen som visas i Vården i siffror hämtas
från nationella kvalitetsregister och andra register
och databaser som innehåller kvalitativa mått av
olika slag. Vården i siffror har sitt ursprung i den tryckta
upplagan ”Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård”,
som nu gjorts om och istället visar all data i digital form.

Nu öppen för alla

Under 2015 har Vården i siffror utökats med ny data,
som till exempel hjärtsjukvård, intensivvård, psykiatrisk
vård, habilitering, reumatisk sjukvård, väntetider i vården, patientsäkerhet, överlevnad vid cancersjukdomar,
minskning av övervikt efter obesitaskirurgi, med mera.
Dessutom har ett arbete pågått med att visualisera
indikatorer i nationella rapporter
som skapar överblick över olika sjukdomsområden.
Ett stort arbete har också gjorts med att öppna upp
webbplatsen för allmänheten. Sedan december 2015 är
Vården i siffror tillgänglig för alla som är intresserade av
hur svensk hälso- och sjukvård utförs och dess resultat.
Tidigare krävdes inloggning med SITHS-kort.

Viktig källa som förbättrar vården

Syftet med Vården i siffror är att skapa dialog om resultat
och kvalitet mellan och inom olika ledningsnivåer hos
vårdgivare. Ökad kvalitet genom förbättringsarbete och
mer jämlik vård är önskvärda effekter. Syftet är också
att göra hälso- och sjukvårdsstatistik tillgänglig för både
invånare och vårdpersonalen, för att ge inspiration och
skapa nya kontaktytor för erfarenhetsutbyte. Målet med
Vården i siffror, är att webbplatsen ska vara samlings
platsen för all statistik av mått och resultat i vården.
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Nytt projekt
för nöjdare
kunder
Inera driver internt ett projekt
som syftar till att vi ska bli en mer
kundanpassad och professionell
leverantör av nationella tjänster,
projektet Kundfokuserade
processer och stödsystem.

Rolf Åström

S

yfte med detta projekt är att ta ett större grepp
kring alla led i Ineras affär, och skapa bättre
förutsättningar för en effektivare leverans. Målet
med projektet är att Inera ska uppfattas som en professionell organisation, som på ett effektivt sätt levererar
efterfrågade tjänster. I slutändan ska detta resultera i
nöjdare kunder.
– Det är härligt att se all den energi och kreativitet som
finns bland alla medarbetare som deltar i projektet, säger
Rolf Åström som är projektledare. Utgångspunkten för
hela projektet är alla synpunkter vid fått vid landstings
besök, via ärenden som Nationell kundservice hanterat,
och vid andra kontakter vi haft med kund. Detta har gett
oss en hyfsat bra bild över vad kunder förväntar sig av
oss, och det vill vi leva upp till. Förhoppningen är att Inera
ska bli en ännu bättre samarbetspartner, som förenklar
vardagen för alla som vill använda, förstå och hantera våra
tjänster. Vi kommer inte att vara nöjda, förrän våra kunder
är nöjda, lovar Rolf.

Delområden

De delområden projektet omfattar är;
• En ny version av Inera.se. Kund, som ska ta fram
interna processer för ett bättre kundmöte.
• Affär, som ska skapa tydlighet kring avtal och
prismodeller.
• Processer och roller, där dessa ska beskrivas
övergripande.
• Planer, som ska identifiera vilka planer Inera och
kunder behöver använda och ta fram.
• Systemintegration, ansvarar för att alla tekniska
kopplingar mellan system fungerar.
• Leverans, ska ta fram en leveransprocess som fungerar
för våra kunder.
• Support, arbetar med att ta hem all support till Inera
och skapa en nationell kundservice.
• Uppföljning, ska se över intern och externt behov av
statistik och annan uppföljning.
• Ekonomi, tar fram stödsystem och ska införa
e-fakturering.

Sömlös hantering mellan delområden

Inom projektet Kundfokuserade processer och stödsystem ingår tio delområden, vars uppgifter ska samordnas och koordineras med varandra. Gemensamt
för alla delområden är att de styrs mot samma mål
– kundens nytta och behov.
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SVERIGES LANDSTING OCH REGIONER
STYRELSE
PRESIDIUM
BEREDNINGSGRUPP

INERA
PROGRAMRÅD

FÖRVALTNINGSGRUPPER

FÖRVALTNINGSGRUPPER

FÖRVALTNINGSGRUPPER

FÖRVALTNINGSGRUPPER

PROJEKTSTYRGRUPPER

PROJEKTSTYRGRUPPER

PROJEKTSTYRGRUPPER

PROJEKTSTYRGRUPPER

Ineras kärnkompetens,
styrning och ledning
Ineras kärnkompetens utgörs av

styrning, ledning och koordinering, samt
kravställning och förankring i samverkan
med våra ägare och kunder. Viktiga funktioner är även strategisk arkitekturstyrning,
kundservice och kommunikationsverksamhet.
Beredningsprocessen av ärenden och nya
uppdrag via programråd, beredningsgrupp
och styrelse är etablerad och fungerar bra.

Styrelsen består av två politiker från
respektive hälso- och sjukvårdsregion, en från
den styrande majoriteten och en från oppositionen. De beslutar om övergripande planer
och strategi för verksamheten. I deras ansvar
är att bereda ärenden och få rekommendationer
från sina respektive huvudmän i viktiga frågor.
Beredningsgruppen bereder ärenden

till styrelsen. De har ansvar för att berätta
för och stämma av med sina huvudmän om
de prioriteringar som Inera gör.

Programrådet är Ineras kanal mot lands-

ting och regioner för förankring, dialog och
samverkan kring de gemensamma, nationella
tjänsterna inom e-hälsa.
Programrådet deltar i beredningen av de
ärenden och uppdragsförslag som kommer
in till Inera och medverkar till att ta fram en
verksamhetsplan. Det är sammanhållande för
landsting och regioners planer för anslutning
till tjänster. De medverkar till att säkerställa
deltagande med strategisk verksamhets-,
kommunikations- och it-kompetens i förvaltning- och projektstyrgrupper. Rådet ansvarar
för att samverkan sker med ledningsnätverken,
det vill säga hälso- och sjukvårdsdirektörer
(HSD), informationsdirektörer (ID), IT- direktörer (SLIT), samt ekonomidirektörer och de
kommunala chefsnätverken. Programrådet är
också rådgivande till beredningsgruppen.

Det är Vd som ansvarar för att Ineras

verksamhet sker enligt styrelsens riktlinjer.
Till sitt stöd har vd en ledningsgrupp som
består av avdelningschefer och enhetschefer.
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DET FINNS CIRKA
25 FÖRVALTNINGSGRUPPER med
representanter från
landsting, regioner,
kommuner och privata
vårdgivare för tjänsterna hos Inera.

Tjänster och projekt
för någon närstående. Både den som kontaktar Hjälplinjen
och den som svarar är helt anonyma. Hjälplinjen besvarar
cirka 13 000 samtal per år. De vanligaste orsakerna till
kontakt är i nämnd ordning; relationsproblem, oro för
närstående, ångest, depression samt kris och självmord.

1177 Vårdguidens e-tjänster

Genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster kan
invånare i hela landet kontakta vården, utföra vårdärenden
och läsa personlig information om sin vård på ett säkert
sätt. Det kan till exempel handla om att boka tid, förnya
recept, ta del av provsvar eller annan vårddokumentation
och på andra sätt få stöd i sin vårdprocess. Under 2015
har utförda ärenden ökat med 30 procent inom 1177 Vård
guidens e-tjänster.

Journalen

Sedan 2015 är det Inera som förvaltar och utvecklar
Journalen. Tjänsten gör det möjligt för invånarna att läsa
journalinformation från hälso- och sjukvården via nätet.
I november genomförde Inera en nationell konferens
för att diskutera Journalen via nätet ur olika perspektiv.
Omkring 120 personer deltog och deltagarna var företrädare för landsting, regioner och kommuner, vård
professioner, myndigheter och leverantörer.
Utvärderingen visade att konferensen om Journalen
via nätet var mycket uppskattad, men att man gärna vill
ha mer tid för fortsatta diskussioner och Inera planerar
därför för fler konferenser under 2016.

1177 Vårdguiden på telefon

1177 Vårdguiden på telefon är en nationell tjänst. Om man
behöver sjukvårdsrådgivning kan man ringa 1177 dygnet
runt, året om, var man än befinner sig i Sverige. 88 procent
uppger att de följer råden när de ringer 1177 Vårdguiden
på telefon.

Rådgivningsstödet webb

Rådgivningsstödet webb är ett stöd för legitimerad
vårdpersonal, framför allt sjuksköterskor, att bedöma vårdbehov. Merparten av landstingen och regionerna använder
Rådgivningsstödet webb inom primär- och öppenvården.

Vårdens intyg

20 landsting/regioner har infört Läkarintyg som gör det
möjligt för läkare och handläggare att skicka läkarintyg
och meddelande elektroniskt mellan hälso- och sjukvården
och Försäkringskassan. 20 landsting/regioner har anslutit
till nya tjänstekontrakt som gör det möjligt för invånare
att själva hantera sina intyg via Mina intyg en e-tjänst som
man når via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Den riktar sig
till invånare där de kan hantera sina läkarintyg. Nu finns
möjlighet att hantera två av Transportstyrelsens läkarintyg
för högre körkortsbehörighet (Läkarintyg och Läkarintyg
diabetes).
I de fall fråga/svar inte stöds av journalsystemet finns
tilläggsapplikationen Webcert Fråga/Svar och nu stödjer
Webcert även av Transportstyrelsens läkarintyg för högre
körkortsbehörighet (Läkarintyg och Läkarintyg diabetes).
Arbete pågår för att ge privata vårdgivare möjlighet att
hantera intyg i Webcert.
Under året har Statistiktjänsten för ordinerad sjukskrivning lanserats. Det är en webbtjänst som gör det möjligt
att följa upp och se samlad statistik för den i läkarintygen
ordinerade sjukskrivningen.

1177 Vårdguiden på webben

1177 Vårdguiden på webben är landstingens och regionernas
gemensamma tjänst till allmänheten för råd om vård på
webb. Webbplatsens innehåll produceras av vårdpersonal
och bearbetas både av en nationell redaktion och av
regionala redaktioner/redaktörer. 1177.se anpassas automatiskt beroende på var man bor och man kan få nyheter,
information och länkar till de e-tjänster som är aktuella i
det egna landstinget eller regionen. En av de större händelserna under året är att 1177 Vårdguiden utökades med en
helt ny nationell tjänst och plattform, Stöd och behandling.
1177 Vårdguiden har under året fått ett flertal utmärkelser.

Hjälplinjen

Nationella hjälplinjen erbjuder kostnadsfri psykologisk
hjälp och vänder sig till människor som är i psykisk kris
eller i andra svåra livssituationer. Man kan kontakta
Nationella hjälplinjen för egen del eller om man är orolig
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Födelseanmälan gör det möjligt för förlossningskliniker att
skicka födelseanmälan elektroniskt till Skatteverket och
direkt få tillbaka ett personnummer till det nyfödda barnet.
Tjugo landsting har infört tjänsten.
Projektet Intygstjänster har under 2015 fortsatt vidare
utveckla intygstjänsterna. Inera AB fick i uppdrag från
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att fortsätta
det nationella utvecklingsarbete som påbörjades i projektet
Intygstjänster 2013 genom att under åren 2014-2015
uppfylla samtliga delmål under sjukskrivningsmiljardens
villkor 5 ”Utökat elektroniskt informationsbyte” samt
tilläggsuppdraget ”Fördjupade medicinska utredningar”.

utseende, men med samma innehåll som de nuvarande
PDF-blanketterna, de får ett nytt tillgänglighetsanpassat
format, kommer att kunna fyllas i på skärmen och sedan
skrivas ut. Alla blanketter kommer även som PDF-er.
Samtliga gränssnitt är responsiva och anpassar
utseendet utefter besökarens typ av enhet. Det innebär
exempelvis att formulären fungerar lika bra i mobiltelefon
eller läsplatta som i dator.

Eira och Socialtjänstbiblioteket

Via landstingssamarbetet Eira, får vårdens personal
tillgång till internationella forskningsresultat via ett stort
antal e-tidskrifter. De gemensamma licensavtalen omfattar
all vårdpersonal i landets 21 landsting och regioner men
ger även privata vårdgivare med landstingavtal rätt till
åtkomst. Under året infördes bland annat proxy åtkomst
till Eira Discovery för privata vårdföretag.
Från årsskiftet 2015/2016 erbjuder Inera inte längre
Socialtjänstbiblioteket och från och med januari 2016
släcktes www.socialtjänstbiblioteket.se ned.

STÖD OCH BEHANDLING

Tjänsten Stöd och behandling är en av 1177 Vårdguidens
e-tjänster som möjliggör för landsting, regioner, kommuner
och privata vårdgivare med vårdavtal att erbjuda invånare
stöd- och behandlingsprogram via nätet. Några olika
tillstånd som det finns program för är exempelvis ångest,
depression och smärta. I tjänsten Stöd och behandling finns
också ett elektroniskt verktyg för att kunna specialdesigna
olika typer av stöd- och behandlingsprogram utifrån de
behov den aktuella målgruppen har. Införandet pågår för
fullt och i början av mars var 150 vårdenheter anslutna.

eKlient

En viktig del av arbetet med eKlient är att tillsammans
med landsting och regioner ta fram standarder och sätta
livscykelplaner för hur länge viktiga IT-komponenter
ska användas. Detta underlättar både för till exempelvis
landstingen och för samarbetsparter, som får en norm
att förhålla sig till vid utveckling och framtagning av
nya system och tjänster. Det underlättar också för andra
nationella projekt, som får en samlad bild över hur till
exempel landstingens IT-miljöer utvecklas över tid.

UMO

UMO.se är en nationell ungdomsmottagning på nätet där
unga mellan 13 och 25 år kan hitta relevant, aktuell och
kvalitetssäkrad information om sex, hälsa och relationer.
På UMO.se finns texter, filmer, animationer, tester och
illustrationer som ger unga kunskap och möjlighet att
reflektera kring olika frågor som rör sex, hälsa och relationer. Förhoppningen är att unga på så vis får verktyg för
att fatta egna väl grundade beslut som rör viktiga frågor
i deras liv. Kännedomen i målgruppen är 79 procent och
under året har webben helt anpassats för mobilen.

Elektronisk remiss

Elektronisk remiss skapar grunden för elektroniskt utbyte
av remisser mellan vårdgivare inom det egna landstinget/
regionen samt utanför det egna landstinget/regionen. Det
finns ännu ingen som använder Elektronisk remiss via den
nationella tjänsteplattformen, men planering pågår inför
det första införandet.
Man har under året tagit fram en lösning för hantering
av bilagor samt en informationsspecifikation för utbud.

E-blankettjänsten

E-blankettjänsten är anpassade blanketter som berör
olika verksamhetsområden, framför allt inom kommunal
förvaltning. Under 2015 påbörjades arbetet med att modernisera e-blankettjänsten. Formulären får nytt modernt
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Hjälpmedelstjänsten

Under 2015 togs all funktionalitet i drift för
Hjälpmedelstjänsten. Hjälpmedelsleverantörer registrerar
sina produkter, och information om dessa i tjänsten som
hanterar en del av det totala utbudet i Nationell katalog för
produkter och avtal som omfattar 660 000 artiklar, varav
260 000 är ISO-klassificerade hjälpmedel.
En planerad uppdatering i slutet av 2015 med förbättringar för tjänsten är framflyttad till början av 2016.

Infektionsverktyget

Syftet med Infektionsverktyget är att förebygga vårdrelaterade infektioner, förbättra följsamhet till behandlingsrekommendationer samt att minska bruket av bredspektrumantibiotika. Via Infektionsverktygets rapportverktyg kan
man ta fram rapporter över vårdrelaterade infektioner,
antibiotikaordinationer, koppling till riskfaktorer etc.
inom enskilda organisationer. Denna återkoppling hjälper
verksamheten att själv identifiera problem, och ger ett
bra underlag att använda i det lokala förbättringsarbetet.
Under året har förbättringar gjorts i systemet samt
anpassningar påbörjats av Infektionsverktyget till
Primärvården. Flytt har skett av IT-driften till Inera.

Nationell patientöversikt

Nationell patientöversikt gör det möjligt för behörig
vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av
journalinformation som registrerats hos andra landsting,
kommuner eller privata vårdgivare.
Nationell patientöversikt fick i december ett nytt
utseende och några nya funktioner som en vy för kalendern,
möjlighet att sortera informationen samt möjlighet att
ta del av läkemedelsinformation och vaccinationer. Den
stora utvecklingen under året skedde i den teknik för hur
information från journalerna hämtas till Nationell patient
översikt och möjligheterna för vårdgivare att dela med sig
av vårdsystem.

Nitha

Nitha är ett nationellt IT-stöd för händelseanalys. Nitha
består av en operativ del där analysledare och experter
registrerar och utför analyser av skador inom vården
enligt en systematiserad metod. Nitha består också av en
kunskapsbank, där vårdpersonal kan ta del av avslutade
analysrapporter och ta lärdom av dessa erfarenheter. En
händelseanalys är en systematisk metod som ska ge svar
på frågan vad som hände, varför det hände och hur vården
ska arbeta för att händelsen inte ska upprepas igen.
Några få vårdgivare står för en stor del av överförda
analyser till Nitha. Totalt överförda analyser till Nitha
Kunskapsbank var i slutet av 2015 cirka 800 stycken.

Pascal

Pascal är en applikation för vårdpersonal att förskriva och
beställa läkemedel och handelsvaror för patienter som får
sina mediciner fördelade i påsar (dospatienter). Vid årets
uppdatering infördes nya funktioner som sammantaget
ger en bättre tjänst. Valet av funktioner har tagits fram
tillsammans med, och utifrån de behov som, vård och
omsorg har. Möjligheten att kunna se vilka läkemedel som
ändrats för patienten är extra viktig för sjuksköterskor
inom den kommunala vården. Tidigare har sjuksköterskan
behövt kontrollera utifrån dosreceptet och jämföra datum
och tider för att upptäcka om en förändring skett. En annan
viktig funktion är att användarna av Pascal har möjlighet
att nå läkemedelsförteckningen för alla patienter, inte bara
dospatienter.

Rikshandboken i barnhälsovård

Rikshandboken är en webbplats som innehåller aktuell och
kvalitetssäkrad kunskap om små barns hälsa och utveckling
samt metoder och riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet.
En viktig förutsättning för att nå jämlik och rättvis
barnhälsovård är att barnhälsovårdsprogrammet följs och
att Rikshandboken används.
Årsskiftet 2015/2016 flyttade förvaltningsuppdraget
av Rikshandboken i barnhälsovård tillbaka till Inera efter
några år hos Stockholms läns landsting.

Svenska informationstjänster
för läkemedel (Sil)

Sil är en tjänst med kvalitetssäkrad läkemedelsinformation.
Information om dosering och iordningsställandet av läkemedel till barn har inkluderats från ePed som tas fram på
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitets
sjukhuset i Solna. Via Sil tillhandahålls läkemedels
instruktioner och tjänster för rimlighetskontroller för
barndoseringar.

Svenska biobanksregistret

Genom att samla översiktlig information om prover i
ett gemensamt system, blir det enklare att genomföra
samtyckesbegränsningar och söka efter prover som
kan vara till nytta för forskning. I skrivande stund är det
17 av 26 vårdgivare som har anslutit sina patologisystem
till Svenska biobanksregistret, SBR. Sedan starten har
1,3 miljoner prov blivit överförda till registret. Under
året har tjänsten genomfört en uppdatering av säkerheten
i systemet, nytt gränssnitt har kommit på plats och en
verksamhetsanalys har tagits fram.
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Svevac

Katalogtjänst HSA

Video- och distansmöten

Sjunet

Vissa landsting använder Svevac som en journalhandling
medan andra landsting använder e-tjänsten som ett
kvalitetsregister. Svevac har cirka 10 000 användare, det
finns cirka 2,3 miljoner personer/patienter som är inlagda
i systemet och sammantaget finns cirka 10 miljoner
vaccinationer registrerade.

HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om personer, funktioner och enheter
i Sveriges kommuner, landsting och privata vårdgivare.
Innehållsuppdateringar har genomförts under året, bland
annat schemauppdatering. Förberedelser pågår för upphandling av ny teknisk plattform under 2016.

Video- och distansmöte fyller en viktig funktion när
det gäller att effektivisera och underlätta arbetet inom
vård- och omsorg. Tack vare den snabba tekniska
utvecklingen ökar användningsområdena allt mer. Några
av alla dessa användningsområden är ambulanssjukvård,
arbetsterapi, barnhjärtoperationer och psykiatri på distans.
Videotjänsten genomförde en upphandling som fick för
få anmälda och godkända leverantörer. Ett nytt försök
kommer genomf öras 2016.

Sjunet är ett kvalitetssäkrat kommunikationsnät framtaget
och anpassat för vård och omsorg. Sjunet har en garanterad
tillgänglighet och ställs ofta som krav för att sprida verksamhetskritisk information. Under året genomfördes en
upphandling för en ny driftleverantör som blev överklagad.
Flytt av driftsleverantör har inte kunnat ske under året.

Säkerhetstjänster

Säkerhetstjänster är viktiga för att tillgodose lagliga krav
och för att patienter ska känna förtroende för vårdens sätt
att hantera patientinformation. Under året har man flyttat
driften till ny driftleverantör, etablerat SAMBI – attribut
förvaltning, samt genomfört en förstudie om kontexhantering, SSO och mobil autentisering. Ett nytt gränssnitt
har tagits fram för spärr och logg. Arbetet med att ta fram
en nationell PU – tjänst pågår fortsatt även under 2016.
Planerad upphandling planeras om och genomförs inom
ramavtalsupphandling av applikationsförvaltning.

Vårdhandboken

Vårdhandboken är ett oumbärligt verktyg för den som
snabbt vill få tillgång till uppdaterad kunskap i tillämpad
hälso- och sjukvård. Den ger praktiska råd och tillförlitliga
metoder. Fler och fler väljer att använda Vårdhandboken
som hade drygt 2,6 miljoner besök under 2015. Årsskiftet
2015/2016 flyttade förvaltningsuppdraget av Vårdhand
boken tillbaka till Inera efter några år hos Stockholms läns
landsting.

Tjänsteplattform

Easy

Tjänsteplattformen underlättar integrationer genom att
vara navet mellan system och tjänster. Hela den IT-arkitektur
som utgår från den nationella tjänsteplattformen prövades
med stor framgång när en ny version av Nationell patient
översikt utvecklades under 2015. All information till
patientöversikten går via Ineras tjänsteplattform. Samma
anslutningar används även för e-tjänsten Journalen, som
visar upp samlad journalinformation till patienter. En
enda anslutning kan alltså användas för flera ändamål.
Varje vecka gör Inera cirka 60 nya anslutningar till tjänste
plattformen. Behovet från vårdgivare att ansluta sina
vårdsystem ökar stadigt och totalt rör det sig om tusentals
vårdenheter som kommunicerar med varandra via tjänsteplattformen varje dag.

Tjänsten innehåller funktioner för att hantera verksamheters olika roller, regelverk, självdeklarationer samt
avvikelser från en given standard/regelverk. Easy visar
svart på vitt när ett regelverk inte efterföljs, och förenklar
processen att utföra granskningar på ett strukturerat och
effektivt sätt.

Identifieringstjänsten SITHS

SITHS är en tjänstelegitimation för både fysisk och elektronisk identifiering. Ett ordinarie SITHS-kort innehåller
ett personligt Telia e-leg som visar vem du är, och ett
SITHS-certifikat som visar identiteten i din yrkesroll.
SITHS-kortet har många användningsområden och är en
av de viktigaste grundtjänsterna inom nationell e-hälsa.
Under året genomfördes ett stort byte av SITHS-certifikat,
som går att läsa mer om i årsrapporten.
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Flerårsöversikt

2015

Intäkter (tkr)
Nettoomsättning

628 124

Övriga intäkter

0

Summa

628 124

Rörelsens kostnader (tkr)
Material och tjänster

-237 477

Övriga externa kostnader

-304 257
-84 598

Personalkostnader

-1 648

Avskrivningar och övriga kostnader

-627 980

Summa

144

Rörelseresultat

Räntor, bokslutsdisposition och skatt (tkr)
516

Ränteintäkt och kostnad
Periodiseringsfond

-240

Skatt

-162

Summa

114

Årets resultat

258

399 849

Balansomslutning (tkr)

7%

Soliditet

121

Antal anställda

3,1 %

Sjukfrånvaro
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2014 2013 2012

2011

605 759

305 567

429 790

377 841

158

0

1 000

0

605 917

305 567

430 790

377 841

-215 441

-118 342

-163 008

-125 642

-325 845

-120 737

-163 162

-158 471

-63 987

-65 851

-105 459

-92 153

-813

-1 511

-672

-1 452

-606 086

-306 441

-432 300

-377 718

-169

-874

-1 511

123

864

1 085

2 709

3 076

0

0

-530

-1 020

-233

-156

-428

-54

631

929

1 750

2 002

462

55

240

2 125

399 735

264 525

211 232

185 785

7%

10 %

12 %

14 %

100 st

92 st

153 st

135 st

2,6 %

1,7 %

2,1 %

1,8 %
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Styrelse
Inera leds av en styrelse som består av två politiker
från respektive hälso- och sjukvårdsregion.

Anders Henriksson (S)
Landstinget i Kalmar län,
ordförande

Marie Morell (M)
Region Östergötland

Martin Andréasson (M)
Västra Götalandsregionen

Jim Aleberg (S)
Västra Götalandsregionen

Anna Fransson (S)
Region Kronoberg

Carl Johan Sonesson (M)
Region Skåne

Daniel Forslund (L)
Stockholms läns landsting

Leif Dahlby (S)
Region Gotland

Fredrik Larsson (M)
Landstinget i Värmland

Marie-Louise
Forsberg-Fransson (S)
Örebro läns landsting

Per Wahlberg (M)
Landstinget Västernorrland
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Peter Olofsson (S)
Västerbottens läns
landsting
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Inera AB
Box 17703
118 93 Stockholm

www.inera.se
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BN 2016/1210

Underrättelse om granskning för Detaljplan för Gånghester,
del av Hulta 4:2. Ny förskola i Gånghester, Borås Stad.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en förskola i Gånghester, samt planlägga
fastigheten Hulta 4:28 för bostadsändamål. Planområdet utgör entré till Kransmossens
friluftsområde, ett för Borås värdefullt grönområde. Byggnaden ska samspela med
omkringliggande miljö och inte förändra upplevelsen av naturrummet. Genom att planen både
reglerar utformning, men också terränganpassning av framtida byggnation, bedöms utbyggnaden
inte påverka friluftsområdet som helhet negativt. Oexploaterad mark tas enbart i anspråk söder
om Stenhuggargatan, vilket är ett område där det inte finns höga naturvärden.
Inbjudna att lämna synpunkter är sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett
väsentligt intresse i frågan. Fastighetsägare ombeds informera eventuella hyresgäster om
innehållet i detta brev. Den som inte yttrat sig skriftligt senast granskningsskedet kan förlora
rätten att överklaga. Kontaktpersoner för samfälligheter ombeds informera övriga delägare om
innehållet i detta brev. Vägsamfälligheten Råslätt S:2 påverkas eftersom vägen kommer att
användas av förskoleverksamheten. Den blivande förskolefastigheten kommer att behöva ansöka
om medlemskap i vägföreningen och den gemensamhetsanläggning som finns för området.
Planen har varit på samråd. Samrådstiden pågick från
den 21 december 2016 - 21 februari 2017. Inkomna
synpunkter finns sammanställda i en
samrådsredogörelse.
Planhandlingarna finns tillgängliga på vår hemsida:
www.boras.se/detaljplan. Där finns även utredningar
som utgör underlag för planen.
Granskningstiden pågår den 5 april – 1 maj.
Plats för besök
Detaljplanen finns anslagen i Stadshuset 6:e vån,
Kungsgatan 55, Borås, måndag-torsdag kl.08.00-16.00
fredag kl. 08.00-15.00.
Upplysningar:
Anna Westergården tfn. 010-615 33 99, e-post: anna.westergarden@ramboll.se
Kristina Axelsson tfn. 033-35 85 11, e-post: kristina2.axelsson@boras.se
Synpunkter till
Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 1 maj via e-post till detaljplanering@boras.se.
Ange planens diarienummer BN 2016-1210. Yttrandet önskas som digitalt textformat för att
underlätta vår sammanställning av inkomna synpunkter. Det går även att skicka synpunkter med
brev till Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.
Borås den 4 april
Samhällsbyggnadsnämnden

Dp

Detaljplan för Gånghester, del av Hulta 4:2.
Ny förskola i Gånghester, Borås Stad.
Granskning

BN 2016-1210

Sammanfattning
Planområdet är beläget i den västra delen av Gånghester,
cirka sju kilometer sydöst om Borås stadskärna. Syftet med
detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en förskola, samt
planlägga fastigheten Hulta 4:28 för bostadsändamål.
Eftersom planområdet utgör entrén till Kransmossens
friluftsområde ska förskolebygganden ha trä som fasadmaterial och utföras med vegetationsbeklätt tak, exempelvis
sedum.
Förskolans utemiljö och lekutrustning föreslås vara naturanpassad. Detta är dock inget som regleras i detaljplanen, utan
beskrivningen ska snarare ses som en målbild för projektet.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Gånghester, Del av Hulta 4:2, Ny förskola i Gånghester, Borås Stad, upprättad den 13 mars 2017.

1. Inledning

Delegationsbeslut om samråd togs 2016-12-16. Beslut om
granskning togs 2017-XX-XX av Samhällsbyggnadsnämnden.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en
förskola i Gånghester, samt planlägga fastigheten Hulta 4:28
för bostadsändamål.

Planområde

Planförslaget inkluderar två planområden och är belägna
utmed Stenhuggargatan vid Kransmossens friluftsområde. Sammanlagt utgör planområdena är cirka 13 600
kvadratmeter, varav omkring 10 500 kvadratmeter har fått
användningen skola/förskola. Den mark som planläggs
för skoländamål ägs av Borås Stad. Fastigheten Hulta 4:28
planläggs för bostadsändamål och är privatägd.
Fortsättningsvis kommer de båda planområdena att refereras
som ”planområdet”.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur

Området präglas av småhusbebyggelse som vuxit fram över
tid. I hela tätorten bor cirka 1 500 invånare.
Inom planområdet finns en befinlig bostadsfastighet som
sedan tidigare inte är planlagd. Fastigheten föreslås att planläggas i och med aktuellt planförslag. Tillkommade reglering
görs i enlighet med omkringliggande bebyggelse. Fastigheten
Hulta 4:28 får alltså en likande byggrätt som sina grannar.

Ny bebyggelse

Aktuellt planförslag medger användningen skola och bostad.
Planens syfte är bland annat att upprätta en förskola med

Gällande detaljplan

Planområdet saknar befintlig detaljplan. Däremot gränsar
planområdet till Byggnadsplan för Gånghester Stationssamhälle från
år 1956 (P463). Genomförandetiden för denna plan har gått
ut.

Kommunala beslut

Kommunstyrelsen gav 2016-02-08 Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att påbörja förstudier för att se på
möjligheterna att etablera en förskola i Gånghester.
Lokalförsörjningsnämnden kunde, efter positivt besked från
Stadsdelsnämnden, tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden
med begäran om detaljplan enligt Kommunstyrelsen beslut.
Stadsdelsnämnden Öster beslutade 2016-03-22 att meddela
Lokalförsörjningsnämnden att den är positiv till en ny
förskola enligt framtaget förslag.
Lokalförsörjningsnämnden föreslog 2016-06-14 Samhällsbyggnadsnämnden att upprätta en ny plan som möjliggör
byggnation av en förskola med byggrätt om minst 1200
kvadratmeter i Gånghester, Stenhuggargatan, Hulta 4:2.
Samhällsbyggnadsnämnden gav samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja detaljplan för Gånghester
2016-08-25.

Befintlig bostad vid korsningen Häljasjövägen/Stenhuggargatan.
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sex avdelningar söder om Stenhuggargatan. Byggrätten
begränsas till 1 400 kvadratmeter, vilket bedöms väl tilltaget
för önskad verksamhet.

För fastigheten Hulta 4:28 medges två våningar. Fastighetens
tillkommande byggrätt föreslås bli likt den byggrätt som
finns för resterande villor i området.

Byggnadernas totalhöjd regleras utifrån grundkartans
nollplan. Det innebär att varken byggnaden i sig eller byggnadselement såsom skorsten eller hisschakt får vara högre
än angiven maxhöjd på plankartan. I praktiken kommer
förskolan kunna uppföras i två till tre våningar, beroende på
hur man utformar tak och suterrängvåning.

Gestaltning och utförande

Sedumtak och träfasad.

Sedumtak och träfasad.

Träfasad och suterräng.

Sedumtak och träfasad.

Naturanpassad utemiljö.

Naturanpassad utemiljö.

DETALJPLAN

Tillkommande förskolebyggnader ska ha träfasad och förses
med vegetationsbeklätt tak, exempelvis sedum. Förskolan
kommer att bilda övergången mellan tätortens västra delar
och friluftsområdet Kransmossen. På grund av intrånget i
grönområdet anses en reglering av byggnadernas utförande
vara befogad. Förskolans utemiljö och lekutrustning föreslås
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vara naturanpassad och ha en miljöprofil. Detta är dock inget
som regleras i detaljplanen, utan beskrivningen ska snarare
ses som en målbild för projektet.

mot Borås centrum. Hastigheten på Häljasjövägen och andra
gator inne i tätortsområdet är reglerade till 50 km/h, med
rekommenderad hastighet till 30 km/h.

Begreppet naturanpassning syftar till att befintlig vegetation
och topografi sparas i så stor utsträckning som möjligt och
att tillkommande material för lek, lärande och rekreation ska
vara anpassad till befintligt naturområde. Exempelvis bark
för stötdämpning och att integrera klättermöjligheter i redan
befintlig vegetation.

Gångtrafik

Bostäder

En motionsslinga passerar området men bedöms inte påverkas av planförslaget. I planens närområde är inte gång- och
cykelvägar utbyggda, utan fotgängare och cyklister delar
vägutrymmet med fordonstrafik. Situationen bedöms inte
som problematiskt då vägarna är smala och hastigheten låg
inom området.

Aktuell plan föreslår att byggrätten för en villa som sedan
tidigare inte varit planlagd säkerställs. I övrigt medges inga
nya bostäder enligt planförslaget.

Cykeltrafik

Arbetsplatser

Kollektivtrafik

Inom planområdet medges skol/förskoleverksamhet, vilket
innebär att nya arbetsplatser tillskapas i området.

Offentlig service

Planområdet ligger 600 meter från Gånghesterskolan (F-6).
Gånghesters enda befintliga förskola, Skogsgläntan, ligger
cirka 1,3 kilometer bort.

Längs Stora Vägen/Gånghestervägen finns cykelbana med
koppling till Borås centrum.

Närmaste busshållplats, Högalidsvägen, ligger vid korsningen
Häljasjövägen/Gånghestervägen cirka 400 meter från planområdet. Busslinje 159 (Dalsjöfors-Borås-Sandared) trafikerar
hållplatsen var 15:e minut i högtrafik och var 30:e minut i
lågtrafik. Resan till Borås cemtrum tar 20 minuter. Dessutom
trafikeras sträckan av busslinje 303 (Länghem-LockrydBorås) varje timme.

Kommersiell service

Planområdet ligger 650 meter från en drivmedelstation och
900 meter från livsmedelsaffär.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Tillgängligheten till planområdet är god. Alla nya byggnader
ska vara tillgängliga för funktionsnedsatta personer, dels
mellan parkeringsplats och entré samt inne i byggnaderna.
Nybyggnation ska vara i enlighet med Borås Stads Program för
tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning, fastställd i februari 2009 av Kommunfullmäktige.

3. Gator och trafik
Gatunät

Angöring till förskoletomten sker via Stenhuggargatan.
Vägen används idag som skogsväg.
Väg 1700 förbinder Gånghester med Borås centrum i väst
och Dalsjöfors i öst. Vägen är klassad som en sekundär
länsväg och har en hastighetsbegränsning till 50 km/h
vid korsningen Häljasjövägen/väg 1700. Efter Gånghester
samhälle övergår hastighetsbegränsningen till 70 km/h in

Slänt
ca 1:2

Väg 1700
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Biltrafik

Angöring ska ske från Häljasjövägen, via Stenhuggargatan.
Förskolan beräknas främst försörja Gånghester, vilket
innebär att eventuell framtida trafikökning kommer att ske
inom samhället och därför inte kommer att påverka väg 1700.
En trafikutredning har tagits fram av SWECO. Dess resultat
visar att förskolan beräknas medföra en trafikalstring om
540 fordonsrörelser/vardagsdygn. Den större delen utgörs av
hämta/lämna-trafik. Hämta/lämna-trafiken är koncenterad
till morgonen och eftermiddagen. Ca 50% av all hämta/
lämna-trafik bedöms ske under två timmar, en på morgonen
och en på eftermiddagen.
Förskolans upptagningsområde antas vara Gånghester,
varför en stor andel av den trafik som kommer att alstras
av förskolan redan idag belastar delar av gatunätet. Dvs gör
många redan idag exempelvis en arbetsresa med bil, men till
följd av den nya förskolan får man ett hämta/lämna-ärende
som innebär att andra delar av vägnätet belastas. Den
största ökningen av trafikflödet får Häljasjövägens västra
del, närmast förskolan. Det fordon som både ska hämta och
lämna ett barn kommer att passera denna del av gatan fyra
gånger varje dag.
Genomförda kapacitetsanalyser visar att det är god framkomlighet i de närliggande korsningarna, både inklusive och
exklusive planförslagets trafik. En analys har även gjorts för

en framtida situation, år 2040, där trafiken har antagits växa
med 30 %. Analysen visar att framkomligheten är god även
med denna förutsättning.

Bilparkering

Enligt kommunens nya parkeringsnorm, fastställd januari
2017, ska 45 % av förskolans anställda erbjudas parkeringsplats. Utöver det ska det finnas korttidsparkering för
hämtning/lämning för 15 % av barnantalet. För aktuellt
planförslag innebär det att cirka 30 nya parkeringsplatser
behöver tillskapas för förskolan.
Parkeringen ska ordnas inom kvartersmark. Detta gäller för
både skol- och bostadsanvändningen. Gällande parkeringsnorm innehåller inte några parkeringstal för enbostadshus, då
de i normalfallet har goda möjligheter att ordna parkering på
den egna fastigheten.

Riksintressen

Kust-till-kustbanan löper cirka 80 meter söder om planområdet och utgör ett riksintresse för kommunikation. Banan
ligger på andra sidan av väg 1700 och bedöms inte påverkas
negativt av planförslaget.
Trafikverket utreder framtida sträckning av Götalandsbanan.
Den nya järnvägen för höghastighetståg ska sträcka sig
mellan Stockholm och Göteborg via Linköping, Jönköping
och Borås. Flera olika sträckningar studeras, vara en av dragningarna går över planområdet. Alternativet som passerar
området benämns som röd korridor och är i huvudsak ett
tunnelalternativ. Planförslaget bedöms inte påverka framtida
val av järnvägsdragning.

Värdefull ek

Framtida marknivå
FG +210,6

+ 210

Väg

FG +207,0
Befintlig marknivå

+ 205
Befintlig fjärrvärmeledning

Planområdet utgörs av jung frulig mark vid Kransmossens friluftsområde.

DETALJPLAN

Sektion i nord-sydlig riktning.
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4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Området för förskola kommer att anslutas till kommunala
ledningar för vatten och avlopp.
Förskolans placering i höjd kräver pumpning av avloppet, då
byggnaden färdiga golvhöjd sannolikt kommer att ligga på en
lägre höjd än befintlig förbindelsepunkt. Byggnaden får bra
tillgängligheten med föreslagen höjdsättning och blir bättre
anpassad till naturen. Dessa skäl väger tyngre gentemot skötseln av pumpanläggningen. Lokalförsörjningsförvaltningen
ansvarar för framtida skötsel av pumpar.
Befintlig bostadsfastighet är kopplad till kommunalt vatten
och avlopp.

Dagvatten

En mindre dagvattenutredning har genomförts av Borås
Energi och Miljö AB (BEM). En mindre utredning anses
godtagbar då dagvattnet från planområdet inte bedöms
påverka BEM:s verksamhetsområde, utan påverkan förväntas
sker mot Trafikverkets verksamhetsområde på Gånghestervägen och järnvägsområdet.

Inga dagvattenledningar finns i området eller i dess direkta
närområde. Exploatören blir därför ansvarig att fördröja
dagvattnet (innan Gånghestervägen) genom erosionsskydd av
utloppen. Utförandet kan ske så flödet sprids utmed slänten.
Om fastigheterna får en hårdgjord yta större än 2500
kvadratmeter ska fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin med en effektiv volym av tre kubikmeter per 100
kvadratmeter hårdgjord yta ska i så fall anläggas.
Fastigheten beräknas bli cirka 1 ha. Med omgivande skog
släpper området idag cirka 62 l/s från 1,7 ha. Den areal som
kan byggas enligt planförslaget är cirka 0,34 ha, inkluderat
lekytor, tak och hårdgjorda ytor som gångvägar, p-plats och
infart.
Då 50 % av taken ska utföras med vegetationsbeklädnad
minskar flödet. Det totala flödet ökar dock med 54 l/s från
fastigheten, och från gång- och cykelväg förbi planområdet, i
samband med exploatering.
Flödet är det som ska fördröjas då man inte beräknas
kommer upp över 2500 m² i hårdgjorda ytor, inklusive tak.
Fördröjningen med naturlig rening räcker med horisontellt
dike i slänten som utloppen rinner ut i. Därefter fördröjs vattnet ytterligare genom skogen (50-70 meter) och via en brant
slänt, innan det når Trafikverkets vägdiken. Vattnet rinner
därefter omkring 700 meter till en vägtrumma, belägen
under Gånghestervägen. Innan trumman finns en sankmark
(2500 m²) med björk och alskog, vilken i sig fungerar som ett
reningsverk av vägdikets vatten.
Recipienten, efter vägtrumman under Gånghestervägen, är
Lillån. För resonemang kring påverkan på Lillån, se under
rubriken Miljökvalitetsnormer för vatten.

Fjärrvärme

Byggnader kan anslutas till befintligt fjärrvärmenät. Ledningen följer Stenhuggargatan och behöver inte flyttas på grund
av utbyggnad av planförslaget. Ledningsläge säkerställs med
u-område på plankartan.

El, tele och fiber

Området kommer att anslutas till befintliga el- och teleledningar.

Avfall

För att få en bra arbetsmiljö, samt säkerhet och tillgänglighet
vid avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen”, samt Boverkets vägledningshandbok
”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” följas.

Värdefull ek strax utanför planområdet, se sektion på föregående sida.
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5. Mark
Natur och vegetation

Den nordöstra delen av planområdet utgörs av en redan
bebyggd villatomt. Resterade planområde är i dagsläget ett
kalhygge som omgärdas av skog i söder, väster och i norr. I
och med utbyggnad av förskola påverkas den granridå som
finns i söder. Flertalet av dessa granar kommer antagligen
att behöva fällas till förmån för förskolans byggrätt. I övrigt
bedöms påverkan på omkringliggande skog bli marginell i
och med planförslaget.
Planområdet utgör entré till Kransmossens friluftsområde,
ett för Borås värdefullt grönområde, vilket gör att detaljplanen reglerar fasadmaterial och takbeläggning för förskolan.
Detta för att byggnaden ska samspela med omkringliggande
naturmiljö och inte förändra upplevelsen av naturrummet.
Oexploaterad mark tas enbart i anspråk söder om Stenhuggargatan, vilket är det område där höga naturvärden inte
återfunnits.
Terrängen lutar från Stenhuggargatan och ner mot väg 1700
i söder. Inom planområdet är höjdskillnaden som mest åtta
meter. För att ta upp delar av höjdskillnaden regleras framtida bebyggelse till suterräng- eller etageutformning. Utöver
detta kommer troligtvis marken att fyllas upp och släntas
mot söder. Släntning ska ske inom kvartersmark.

Lek och rekreation

Skogshuggargatan används för att nå Kransmossens friluftsområde. Planförslaget förändrar inte gatans funktion och
möjligheterna att ta sig till och från friluftsområdet påverkas
inte. Därför har inte heller vägen inkluderats i planarbetet.
Förskolans placering ger goda möjligheter för barnen
till utevistelse, utflykter utanför förskolans område samt
naturundervisning. Närmaste lekplats i omgivningen är
Bäverstigens kvarterslekplats, omkring 550 meter nordost om
planområdet.

Skyddad natur

Kransmossen friluftsområde är identifierat som ett av Borås
Stads mest värdefulla grönområden. Området för förskola
har klass 1 enligt kommunens Grönområdesplan, det vill säga
högsta värde. Planområdet bedöms inte ha några enskilt
höga naturvärdesobjekt, utan har ett helhetsvärde som
sammanhållen grönstruktur. Kommunstyrelsen har angett i
uppdragsbeskrivningen till Samhällsbyggnadsförvaltningen
att i enlighet med Grönområdesplanen ska kompensationsåtgärder genomföras för att kunna ianspråkta marken för
förskolan.

DETALJPLAN

I detta fall har kommunen gjort bedömningen att
kompensation ska ske för de intrång som görs i frilufts- och
rekreationsområdet Kransmossen. Kompensationsåtgärderna
föreslås bestå av värdehöjande insatser i skogspartiet norr
om planområdet, intill befintlig bostadsfastighet. Genom att
röja platsen från sly och nyplantera växter, träd och buskar,
samt placera ut picknickbord och lekredskap av naturlig
karaktär, såsom stubbar och stockar, vill kommunen skapa
ett picknickområde i anslutning till den välanvända promenadslingan.
Området norr om Stenhuggargatan är en gammal, igenväxt
kulturhistorisk torpmiljö vars värden lyfts fram och görs
tillgängliga i och med åtgärderna, samtidigt som en allmän
mötesplats skapas.
Naturmiljön norr om Stenhuggargatan har inte blivit
planterad med gran som övrig mark i närområdet. Det är en
kulturmiljö där man i skogsskötseln idag gynnar löv och tar
hänsyn till kulturlämningar. Området bidrar till variation
i området som helhet medan miljön där förskolan byggs är
granskogsmiljö (just nu hygge), vilket det finns mycket mer
av i närområdet. Därför skiljer sig miljön på ett positivt sätt
eftersom den är lövdominerad, även om de flesta träd inte
är att betrakta som riktigt gamla. Det finns flera strukturer
som om de röjs fram ger bra förutsättningar för en ökad
biologisk mångfald, såsom solbelysta stenmurar, stenhögar/
odlingsrösen och husgrund, bryn etc. Trädskiktet innehåller
bland annat sälg och ask som bör få finnas kvar i området.
Om det finns några hävdgynnade arter kvar i fältskiktet
från tiden innan det blev så pass igenvuxet är inte känt,
men eventuellt kan det finnas rester som återetableras efter
restaureringsåtgärderna som föreslås. Delar av området är
blött och utvecklas nu till en lövsumpskogsmiljö. Biotopen
lövsumpskog är ett viktigt inslag i skogsmiljön och bidrar till
livsutrymme för insekter, groddjur och fågelliv. Ett sådant
område gynnas oftast bäst av att få utvecklas fritt och den
blötare delen har därför hållits utanför området som föreslagits för kompensationsåtgärderna.
Innan kompensationsåtgärderna genomförs i praktiken
behöver området studeras närmre och snitslas upp av naturvårdskunnig så att träd och buskar som bidrar till naturvärde
inte röjs bort. Eventuellt kan också rester av växter från
torpträdgården finnas på platsen, även dessa bör bevaras.

Fornlämningar och kulturminnen

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet, det
finns dock en fornlämning strax väster om planområdet.
Denna påverkas inte av planförslaget.
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Geoteknik och Radon

COWI AB har på uppdrag av Borås Stad utfört en geoteknisk utredning, daterad 2016-12-22. Utredningen visar att
stabiliteten för föreslagen byggnad är tillförlitlig och bedöms
kunna utföras enligt förslag och utan förstärkningsåtgärder.
Jordlagren inom området utgörs under mulljorden av morän
med begränsad tjocklek. Små sättningar kan ske i samband
med att byggnaden uppförs.
För den tilltänkta byggnaden bedöms grundläggning kunna
utföras med platta på mark. Grundläggning föreslås på
fast lagrad morän eller på sprängstensbotten. Innan grundläggning ska det säkerställas att allt organiskt material är
avlägsnat. Vegetationen i området bidrar till att minska risken
för erosion och ska därför bibehållas där ingen uppfyllning
planeras.
Totalstabiliteten för sektion 3 (sektion i nord-sydlig riktning
vid parkeringsplatserna) visar att beräknad säkerhetsfaktor
mot stabilitetsbrott inte klarar erforderliga krav. Framförallt
då planerad uppfyllning är mäktig, upp mot 8 meter. Den
geotekniska bedömnigen är därför att föreslagen släntlutning ändras från 1:1,5 till 1:2. Granskningshandlingarna
har justerat i enlighet med utredningens rekommendation
gällande slätlutning, vilket innebär att planområdet till viss
del har utökas åt väg 1700. Detta för att slätning ska kunna
ske inom kvartersmark.

miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grundvatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för
buller och luft.

Miljökvalitetsnormer för vatten

Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk
status och kemisk status. Miljökvalietsnormen för ytvatten är
god eller hög ekologisk status och god kemisk status.
Detaljplanen är belägen inom avrinningsområde för
vattenförekomsten ”Bäck via Gånghester in till centrala
Borås”. Vattenförekomsten har statusklassningen ”måttlig”
ekologisk status och uppnår ”ej god” kemisk status. Vattenförekomstens ekologiska status baseras i huvudsak på hydromorfologiska förändringar, främst vandringshinder, medan
försurning och nivåer av näringsämnen har god status. Den
kemiska statusen baseras främst på extrapoleringar som visar
att halterna av främst tungmetaller överskrider gränsvärdena.
Bäcken är belägen utanför detaljplaneområdet. Detaljplanen
är inte heller belägen inom vattenförekomstens omedelbara
strandszon. Vattendragets hydromorfologi eller träd utmed
vattnet bör därför inte påverkas av detaljplanens genomförande. Den dagvattenrening som föreslås ske lokalt och
genom att vatten fördröjs och passerar vegetationsytor före

De uppmätta strålningsnivåerna i samband med markundersökningen innebär att området klassas som normalradonmark. Byggnader på normalradonmark skall utföras
radonskyddade och krav ställs vid bygglovsgivning.

Förorenad mark

Inom planområdet finns inga indikationer på att marken
skulle vara förorenad.

6. Vatten

Ekvivalent ljudnivå från väg- och tågbuller. Planområdet är markerat ungefärligt
med svart streckad linje.

Översvämningsrisk

Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad
år 2010.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet.
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det finns
Maximal ljudnivå från väg- och tågbuller. Planområdet är markerat ungefärligt
med svart streckad linje.
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utlopp i bäcken. Åtgärderna bedöms vara tillräckliga för att
de föroreningar som eventuellt uppkommer från verksamheten ska kunna renas. Planen reglerar att minst 50 % av taken
ska ha vegetationsbeklädnad, vilket i praktiken innebär att
andelen yta som möjliggör naturlig rening ökar.
Föroreningar från verksamheten bedöms främst härröra
från avvattning av parkeringsytor. Parkeringar förses med
oljeavskiljare enligt Borås Stads riktlinjer. Krav på oljeavskiljare ställs i samband med att bygglovsgivning. Mängden
föroreningar som når vattenförekomsten bedöms således
vara mycket ringa.
Grundvattnet på platsen bedöms inte påverkas negativt av
föreslagen planåtgärd.

7. Sociala perspektiv
Gånghetser är i stort behov av nya förskolelokaler. Genomförandet av planen löser den brist som finns i dagsläget
och tryggar även en långsiktig barnomsorg. I planområdets
omedelbara närhet finns ett stort antal boende och många
barn som i och med detta får nära till en förskola.

Identitet

Bebyggelsen kring aktuellt planområde har en tydlig småskalig villakaraktär. För att områdets identitet inte ska förändras
väsentligt i och med planförslagets utbyggnad är det därför
viktigt att framtida bebyggelse passar in i skala och uttryck.
Detta regleras genom bestämmelser på plankartan.

8. Störningar på platsen
Planen ger upphov till en ökning av trafik enligt genomförd
trafikutredning. Störningen bedöms dock bli ringa och behov
av skyddsbestämmelser finns därför inte.

Risk

Området ligger 80 meter från kust till kustbanan, vilken är
en primär transportled för farligt gods. Bedömningen har
gjorts att framtida verksamhet inte kommer att påverkas
betydande av riskerna förknippade med transport av farligt
gods. Bedömningen bygger på de topografika förhållandena
som råder, samt att byggrätten regleras till planområdets
södra del. Det innebär att barnens utevistelse främst lokaliseras norr om byggnaden. Byggnaden kan därför fungera som
en skyddsvall mot väg och järnväg.

Räddningstjänstens bedömning

Räddningstjänsten gör bedömningen att avståndet till
järnvägen inte kommer påverka planområdet negativt med
tanke på befintliga höjdskillnader.
Vatten för sprinklersystem kan inte tillgodoses och annan
släckmetod måste användas internt i förskolan. Frågan
regleras i Boverkets byggregler (BBR) och bevakas därför i
bygglovet.
Brandpost anläggs i samband med utbyggnad av förskoleverkasamheten. Frågan bevakas vid bygglovsgivning.
Räddningstjänsten har uppdaterat bedömningen av
riskbilden efter att Borås översiktliga riskanalys tagits fram.
Förskolan behöver förses med avstängningsbar ventilation,
vilket anges som information på plankartan.

Buller

Boverket rekommenderar att riktlinjer för bostäder efterföljs
även vid planering av skolor och förskolor, då det i dagsläget
inte finns några specifika riktlinjer för denna typen av
verksamhet. Riktlinjerna bör tillämpas för de tidpunkter
då lokalerna används. På skol- eller förskolegårdar är det
enligt Boverket önskvärt att ha en ljudnivå om högst 50 dBA
(ekvivalentnivå dagtid) på de delar av gården som är avsedda
för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet.
Översiktlig bullerkartering visar att planområdet klarar
riktvärdet för ekvivalent ljudnivå. Detta gäller också maxnivåerna för väg 1700.
Enligt den översiktliga bullerkarteringen överstigs dock
de rekommenderade maxnivåer på 70 dBA för Kust till
kust-banan. Planen har en förhållandevis hård reglerad
byggrätt och en befintlig topografi som i praktiken innebär
att byggnation kommer att ske i suterräng. För att logistiskt
kunna lösa varutransporter till förskolan planeras den typen
av funktioner att förläggas i söder. För att barnen ska få
en skyddad lekmiljö planeras därför utemiljön till norr om
förskolebyggnaden. Byggnaden kommer således att agera
bullerskydd.
Den verksamhet som tillåts ger inte upphov till något buller
som kan störa omkringliggande bostäder.

Luftkvalitet

Normerna överskrids inte på platsen och de kommer heller
inte att överskridas på grund av den nya bebyggelse som
tillåts i detaljplanen.

Planområdet har i övrigt långt till andra riskkällor såsom
större väg och andra farliga verksamheter. Ytterligare utredningar bedöms inte som nödvändiga.

DETALJPLAN
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9. Planbestämmelser

10. Övergripande beslut

Allmänna platser

Vision 2025

Planen reglerar ingen allmän plats. Stenhuggaregatan är med
andra ord inte med i planförslaget.

Kvartersmark

Kvartersmarken har fått användningen bostad (B) och skola
(S).
Användningen bostad berör enbart fastigheten Hulta 4:28.
Fastigheten är sedan tidigare bebyggd med en mindre villa
samt ett par komplementbyggnader, men är inte planlagd.
Tillkommande byggrätt säkerställs genom aktuell detaljplan.
I planen angiven byggrätt och våningsantal för bostadsändamål baseras på befintlig byggnation inom fastigheten samt på
omkringliggande bebyggelse.
Resterande planområde ges användingen skola. Användningen skolan får en byggrätt på 1 400 kvadratmeter. Under
användningen skola rymms också förskola. Byggrätten
bedöms vara tillräckligt för en förskola med sex avdelningar
samt tillhörande komplementbyggnader.

Borås 2025 är visionen om det framtida, önskade Borås, antagen under hösten år 2012. Planförslaget bidrar framförallt till
att nå målområdet ”Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga”.

Översiktlig planering

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling. Några av de
spelregler som är särskilt relevanta för den här detaljplanen
är:
»»

Miljömål

De nationella miljökvalitetsmålen är en utgångspunkt för att
skapa en bättre miljö. Förslaget berörs främst av målet;
»»

Högsta tillåtna totalhöjd för förskolan är + 219 meter över
grundkartans nollplan, vilket motsvarar två till tre våningar
beroende på takutformning och uppförande av suterrängvåning. Att planen reglerar totalhöjd med plushöjd innebär att
oavsett om marknivån förändras kommer bebyggelsens inte
tillåtas bli högre än i detta fall + 219 meter över grundkartans
nollplan. Detta säkerställs vid bygglovsgivning.
Genom att planen möjliggör en suterräng/etagevåning
bedöms inte byggnaden upplevas som dominant i området,
utan ska anpassas till platsens sluttande terräng enligt
bestämmelse på plankartan.
De ytor som är markerade med ett u ska vara tillgängliga för
allmänna underjordiska ledningar. Här får inte byggnader
uppföras, med undantag för mindre tekniska anläggningar
såsom transformatorstationer eller dylikt. Mark där byggnader inte får uppföras är markerat med prickar.
Område som enligt plankartan är markerat med kryss får
endast bebyggas med komplementbyggnader, såsom soprum,
förråd samt mindre tekniska anläggningar såsom pump- eller
transformatorstationer.
Som nämnts tidigare reglerar genom planbestämmelse att
tillkommande förskolebyggnader ska ha träfasad och förses
med vegetationsbeklätt tak, exempelvis sedum.
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”En resurshushållande bebyggelsestruktur”, Aktuellt planförslag föreslår byggnation i redan befintlig bestånd, vilket
innebär att framtida bebyggelse kan nyttja den redan
utbyggda infrastrukturen. Förtätning och samutnyttjande av resurser skapar ett mer hållbart samhälle.

”God bebyggd miljö”, då planförslaget innebär en förtätning i redan befintlig villastuktur. Förtätning innebär
bland annat minskat transportbehov och ger på så vis
klimatvinster.

Lokala miljömålen för Borås Stad antogs av Kommunfullmäktige december 2012. Här har kommunen valt att arbeta
med fyra prioriterade områden. För varje prioriterat område
finns ett antal mål och etappmål utarbetade, där syftet är att
etappmålen ska uppnås under tiden 2013–2016. Planförslaget
ger främst förutsättningar för följande mål och etappmål:
»»

”Barn och ungdomar får grund för miljöengagemang”,
då förskolans placering ger goda möjlighet till naturundervisning i förskolans närområde.

»»

”Borås planerar för ett hållbart samhälle”, eftersom en
utbyggnad enligt planförslaget innebär förtätning.

Grönområdesplan

Planområdet ligger i direkt anslutning till Kransmossens
friluftsområde med klass 1, vilket är högsta värdet enligt
kommunens grönområdesplan. Friluftsområdet har höga
natur- och rekreationsvärden.
Kompensationsåtgärder för ianspråkstagande av mark
identifieras och beskrivs under rubriken Skyddad natur.
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11. Konsekvenser
Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan
har gjorts. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen
redovisas i denna planbeskrivning. Inom planområdet
tillåts användningarna skola och bostäder. Slutsatsen är att
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
inte behövs.

12. Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har vunnit
laga kraft.

Handläggning

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen:
»»

inte är av betydande intresse för allmänheten eller i
övrigt av stor betydelse,

»»

inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Planavgift

Planavgift tas ut vid bygglov, dock ej för användningen skola
(S).

Medverkande tjänstepersoner

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar.
Planhandläggare har varit Ramböll genom Anna Westergården. Kontaktperson från Borås Stad är Kristina Axelsson
och Erika Lundén.
Planavdelningen

Michaela Kleman		
plan- och bygglovchef		

DETALJPLAN

Anna Westergården
plankonsult, Ramböll
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Gånghester, Del av Hulta 4:2, Ny förskola i Gånghester, Borås Stad, upprättad den 13 mars 2017.

1. Inledning

Huvudmannaskap

En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de
organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med
beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en
förskola i Gånghester, samt planlägga fastigheten Hulta 4:28
för bostadsändamål.

2. Organisatoriska frågor
Området för aktuellt planförslag är i dagsläget inte planlagt
sedan tidigare.

Tidsplan

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Följande
tidplan är aktuell:
»»
»»
»»
»»

Samråd		
Granskning
Antagande		
Laga kraft		

4:e kvartalet 2016
2:a kvartalet 2017
2:a kvartalet 2017
3:e kvartalet 2017

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. Detaljplanen antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 (fem) år från det datum då
detaljplanen vinner laga kraft. Under genomförandetiden
får detaljplanen inte ändras eller upphävas om berörda
fastighetsägare motsätter sig det. Undantag från detta är
om nya förhållanden av stor allmän vikt som inte kunde
förutses vid planläggningen har uppkommit och om bestämmelser gällande fastighetsindelning eller bestämmelser om
rättighetsområden införs. Efter genomförandetiden fortsätter
detaljplanen gälla och ge byggrätt som tidigare men kan då
upphävas eller ändras utan att de rättigheter som uppkommit
med planen behöver beaktas.
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Detaljplaneområdet saknar allmän plats. Kommunen är inte
huvudman för allmän plats i intilliggande detaljplaner.

Ansvarsfördelning

Exploatörerna ansvarar för samtliga byggnads- och
anläggningsarbeten inom detaljplanens kvartersmark. För
Borås Stad, Lokalförsörjningsförvaltningen, innefattar det
utbyggnad av en ny förskola, med tillhörande anläggningar,
parkering, samt iordningställandet av en in- och utfart till
området.
Den släntning som krävs för byggnationen av förskolan
kommer att ske inom kvartersmark på förskolefastigheten.
Exploatören bekostar och ansvarar för återplantering av slänten i samråd med Borås Stad, Park- och Skogsavdelningen.
I enlighet med Grönområdesplanen ska kompensationsåtgärder genomföras för ianspråktagande av mark inom
friluftsområde med höga natur- och rekreationsvärden.
Kompensationsåtgärderna föreslås bestå av värdehöjande
åtgärder för friluftsliv och rekreation. I närhet till planområdet, inom naturmarken, skapas en allmän mötesplats med
t.ex. picknickbord och naturlek. Kompensationsåtgärderna
ska bekostas av exploatören som en del av förskoleprojektet
och bedöms enligt föreslagna åtgärder uppgå till ca 100 000
kr. Kompensationsåtgärderna ska vara utförda i samband
med förskolans färdigställande. Fritids- och folkhälsoförvaltningen, som också har ansvar för Kransmossens friluftsområde, ansvarar och bekostar framtida drift och underhåll av
platsen för kompensationsåtgärderna.
Eventuella tillstånd, utredningar samt utbyggnad av tekniska
anläggningar och ledningar som är nödvändiga för planens
genomförande ansvarar exploatörerna för.

Avtal

En överenskommelse om markbyte mellan kommunen och
den privata fastighetsägaren avses att ingås innan detaljplanen
antas.
Officialservitut avses att förtydligas för att trygga Hulta 4:28
rätt till utfart och att använda Stenhuggargatan.
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Ett internarrendeavtal ska upprättas mellan Lokalförsörjningsförvaltningen och kommunen avseende förskolans
fastighet.

3. Fastighetsrättsliga frågor

»»

Kommer att belastas av ett utfartsservitut till förmån
för den blivande fastigheten.

Hulta 4:28
»»

Servitut för in- och utfarter samt användning av
Stenhuggargatan ses över och förtydligas.
Byggrätt för bostäder (B) tillskapas.Fastigheten kan
komma att ändra storlek och form, för att bättre anpassas till befintliga förhållanden, efter överenskommelse
om markbyte med kommunen.

Föreslagen fastighetsbildning och beskrivna fastighetskonsekvenser är utformade i enlighet med detaljplanen och
uttrycker enbart hur kommunen anser att frågorna bör lösas.
Lantmäterimyndigheten prövar eventuella åtgärder enligt
reglerna i gällande lag.

»»

Fastighetsägare

Råslätt 1:32

Detaljplanen omfattar tre fastigheter; del av Hulta 4:2 som
ägs av kommunen, del av Råslätt 1:32 som ägs av kommunen
och Hulta 4:28 som ägs av privat fastighetsägare.

»»

Fastighetsbildning, servitut och
gemensamhetsanläggning

4. Tekniska frågor

Fastighetsbildningsåtgärd kommer att ske för att bilda
lämplig förskolefastighet. I samband med detta regleras en del
av Råslätt 1:32 till den nybildade förskolefastigheten.
En fastighetsbildningsåtgärd kommer också att genomföras
om överenskommelse om markbyte träffas mellan Hulta 4:28
och Hulta 4:2.
Den blivande förskolefastigheten behöver ansöka om
medlemskap i vägföreningen och Gånghester ga:2. Denna
förvaltas av Gånghesters vägförening.
Det servitut som finns på Stenhuggargatan bör ses över och
förtydligas så att det även i framtiden fyller sin funktion.
Ledningar belägna inom områden markerade med u bör
tryggas genom upprättande av avtalsservitut mellan ledningshavare och fastighetsägare. Rätten till området kan även
säkerställas genom ledningsrätt.

Fastighetskonsekvenser

När detaljplanen har genomförts kommer följande fastigheter
ha genomgått förändringar genom fastighetsbildningsåtgärd
eller kan komma att belastas av servitut, alternativt gemensamhetsanläggning:
Hulta 4:2
»»
»»
»»

Kommer att ingå i gemensamhetsanläggningen Gånghester GA:2.
En fastighet för förskolans ändamål kommer att
avstyckas från Hulta 4:2.
Ny byggrätt för skola (S) tillskapas.

DETALJPLAN

Avstår mark till den blivande förskolefastigheten.

Vatten och avlopp, dagvatten samt
fjärrvärme

Planområdet kan ansluta till det allmänna vatten- och
avloppsnätet som närmast finns i korsningen Häljasjövägen/
Stenhuggargatan. Den planerade exploateringen kräver
pumpning av avlopp på grund av förskolans höjdsättning.
Pumpkostnad och framtida drift blir exploatörens ansvar.
Planområdet kan försörjas av fjärrvärme då anslutningsmöjlighet finns inom planområdet.
Verksamhetsområde för dagvatten finns inte i området.
Exploatören blir därför ansvarig att fördröja dagvattnet
innan Gånghestervägen genom erosionsskydd av utloppen.
Utförandet kan ske så flödet sprids utmed slänten.

El, tele och fiber

Förskolefastigheten kan ansluta till ledningar för el som finns
i Stenhuggargatan.

5. Ekonomiska frågor
Ekonomiska konsekvenser

Samtliga åtgärder inom den egna kvartersmarken bekostas
av exploatörerna. Eventuella utredningar, tillstånd och
utbyggnader av tekniska anläggningar inom planområdet ska
exploatörerna ansvara för och bekosta.
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Den fastighetsbildning som är nödvändig för planens
genomförande och byggnationen av förskolan bekostas av
Lokalförsörjningsförvaltningen. Exempel på åtgärder som
kommunen anser nödvändiga är avstyckningen från Hulta
4:2.
Detaljplanen tillskapar nya och ökade byggrätter inom
exploatörernas kvartersmark, vilket vanligtvis ökar en
fastighets marknadsvärde.
Avgift för förskolefastighetens medlemskap i Gånghester
GA:2 bekostas av exploatören.
Vad gäller eventuellt upprättande av servitut och eventuell
ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta
något som respektive huvudman ansvarar för och bekostar.
Kostnader för kompensationsåtgärder bekostas av exploatören.

Plankostnader

Planavgift ska tas ut för fastigheten Hulta 4:28 i samband
med lovgivning enligt de administrativa bestämmelserna på
plankartan. Planavgiften för 4:28 betalas av fastighetsägaren.
Stadskansliet						
Mark och exploatering

Maria Carlund						
mark- och exploateringsingenjör
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Samrådsredogörelse
Detaljplan för Gånghester, Del av Hulta 4:2, Ny förskola i Gånghester, Borås Stad, upprättad den 13 mars 2017.

Sammanfattning
Samråd enligt PBL 2010:900 5:11 (SFS 2014:900) avseende
planförslag upprättat den 5 december 2016 har ägt rum under
tiden 21 december 2016 – den 21 februari 2017. Berörda
markägare har underrättats med brev till samrådet. Under
samrådstiden har detaljplanen varit anslagen i Stadshuset.
Handlingarna har även varit tillgängliga på biblioteket i
aktuell stadsdel samt på kommunens hemsida.
19 remissinstanser, 2 sakägare samt boende utmed
Brahusvägen har skickat in yttranden under samrådstiden.
Synpunkterna har lett till att detaljplanen har reviderats,
vilket framgår av kommentarerna till respektive yttrande.
Planens innehåll vad avser markanvändning och principer är
i allt väsentligt bibehållet.

Beslutsförslag

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta
»»
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Handläggning

Kommunstyrelsen gav 2016-02-08 Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att påbörja förstudier för att se på
möjligheterna att etablera en förskola i Gånghester.
Lokalförsörjningsnämnden kunde, efter positivt besked från
Stadsdelsnämnden, tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden
med begäran om detaljplan enligt Kommunstyrelsen beslut.
Stadsdelsnämnden Öster beslutade 2016-03-22 att meddela
Lokalförsörjningsnämnden att den är positiv till en ny
förskola enligt framtaget förslag.
Lokalförsörjningsnämnden föreslog 2016-06-14 Samhällsbyggnadsnämnden att upprätta en ny plan som möjliggör
byggnation av en förskola med byggrätt om minst 1200
kvadratmeter i Gånghester, Stenhuggargatan, Hulta 4:2.
Samhällsbyggnadsnämnden gav samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja detaljplan för Gånghester
2016-08-25.
Delegationsbeslut om samråd togs 2016-12-16. Beslut om
granskning togs 2017-XX-XX av Samhällsbyggnadsnämnden.
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1. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen
Ingen erinran.

Kommentar
Noterat.

S2 Länsstyrelsen

Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 §
plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
Förskolan får en lämplig lokalisering i Gånghester.
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden ett antagande
av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar i övrigt inte att riksintresse enligt
miljöbalken (MB) påtagligt kommer att skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas, att strandskydd enligt 7
kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser,
eller att bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes
och övrigas hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor,
översvämning eller erosion.
Buller
Ljudnivåerna som gäller för utemiljöer vid bostäder, 50 dBA
ekvivalent nivå resp. 70 dBA maxnivå, kan vara vägledande
för friytor vid skol- och förskolegårdar. Det finns också
rättspraxis som säger att de ekvivalenta nivåerna inte bör
överstiga 55 dBA. Länsstyrelsen skulle vilja ta dela av den
bullerutredning som gjorts för att kunna bedöma om utemiljöer med tillräcklig god ljudkvalitet kan ordnas vid förskolan.
I planbeskrivnigne anges inget om beräknade maxnivåer.
Om det behövs kan byggnadens placering behöva regleras
alternativt placering av bullerskydd för att klara godtagbar
ljudmiljö.
Naturmiljö
Det är bra att kompensationsåtgärder för i anspråkstagande
av mark identifieras och beskrivs inför granskningsskedet.
Vatten
Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten
Enligt 2 kap. 10§ PBL får planläggning inte medverka till
att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap MB överträds. Berörd
vattenförekomst är Lillån som i VISS benämns som ”Bäck
via Gånghester in till centrala Borås”. Enligt den senaste
statusklassningen har vattenförekomsten bedömts ha måttlig
ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Fastställd
miljökvalitetsnorm är att god ekologisk och kemisk status ska
uppnås senast 2021. I VISS framgår av statusklassningen att
djur och växter saknar naturliga livsmiljöer i strandzonen.
Det är därför av vikt att träd och växtlighet längs vattendraget bevaras.
Kommunen bör beskriva hur planerade åtgärder påverkar
möjligheterna att nå uppsatta MKN för vatten tex med stöd
av en dagvattenutredning.
Dagvatten
I planbeskrivningen anges att markanvändningen endast
innebär en försumbar risk för utsläpp av föroreningar.
Rening av dagvatten från planområdet kommer att ske
genom att vattnet leds via vegetationsytor innan det släpps ut
i recipient. Det är viktigt att en dagvattenutredning tas fram
till granskningsskedet för att klargör behovet av fördröj-

DETALJPLAN

ning av dagvatten samt behovet av rening. Mark avsedd
för dagvattenhantering bör även reserveras och förses med
bestämmelse på plankartan.
Om underjordiska källare planeras som kan innebära
bortledning av grundvatten innebär detta en vattenverksamhet som regleras i 11 kap Miljöbalken. Bortledning av
grundvatten är tillståndspliktig om det inte är uppenbart
att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom
vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. I det
fall åtgärden bedöms vara tillståndspliktig ska samråd utföras
i tidigt skede med Länsstyrelsens vattenvårdsavdelning. Det
är verksamhetsutövarens ansvar att göra denna bedömning.
Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande
påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt,
således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

Kommentar

Borås stad har tagit fram en översiktlig bullerkartering för
ekvivalenta och maximala ljudnivåer från både väg 1700 samt
för Kust till kust-banan söder om planområdet. Karteringen
visar att de ekvivalenta bullervärdena ligger under Boverkats
riktlinjer för utemiljöer vid bostäder. Detta gäller också för
maxnivåer för väg 1700. Enligt den översiktliga bullerkarteringen överstigs dock de rekommenderade maxnivåer på 70
dBA för Kust till kust-banan. Planen har en förhållandevis
hård reglerad byggrätt och en befintlig topografi som i
praktiken innebär att byggnation kommer att ske i suterräng.
För att logistiskt kunna lösa varutransporter till förskolan
planeras den typen av funktioner att förläggas i söder. För att
barnen ska få en skyddad lekmiljö planeras därför utemiljön
till norr om förskolebyggnaden. Byggnaden kommer således
att agera bullerskydd.
Kommunen anser därmed att bullerfrågan är tillräckligt
beaktad och gör bedömningen att ytterligare utredningar
gällande buller inte är nödvändigt för aktuellt planförslag.
Ytterligare reglering med planbestämmelser bedöms inte vara
nödvändigt.
Planbeskrivningen har kompletteras med illustration och
resonemang kring maxnivåer.
Planförslagets påverkan på MKN för vatten beskrivs i
numera planbeskrivningen.
Borås Energi och Miljö har tagit fram en mindre dagvattenutredning. Planbeskrivningen har kompletterats med ett
resonemang från denna gällande behovet av fördröjning och
rening. Kommunen bedömer varken att ytterligare utred-
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ningar är nödvändiga eller att mark avsedd för dagvattenhantering behöver reserveras och förses med bestämmelse på
plankartan.

S3 Trafikverket

Intrång grönområde
Miljöförvaltningen har i det tidiga planarbetet påpekat den
hänsyn som krävs och att kompensationsåtgärder behöver
genomföras då högt klassad natur, enligt Grönområdesplanen, tas i anspråk.

Järnväg
Järnvägen saknas i plankartans förteckning. Under rubriken
Riksintresse i planbeskrivningen är texten inte färdigskriven.

Miljöförvaltningens synpunkter att enbart ta i anspråk mark
söder om Stenhuggargatan, för att undvika exploatering av
högre naturvärden, har beaktats i planarbetet. Önskemål om
att reglera utformning och terränganpassa framtida byggnation för att minska påverkan på friluftsområdet som helhet
negativt har också beaktats.

Plankartans skala är oklar. Avstånd mellan planområde,
järnväg och väg stämmer varken med Trafikverkets kartsystem eller de mått som anges i planbeskrivningen.

Buller
Bullerkarteringen i planförslaget visar att bullernivån inom
planrådet varierar; från 45-59dB. Där förskolan och dess
lekplats är tänkt att placeras visar bullerkarteringen den
ekvivalenta ljudnivån till 45-54 dB.
Liksom omnämnt i planbeskrivningen bör en förskola ha
samma riktvärden som en bostad. Enligt förordningen
(2015:216) bör buller från spårtrafik och vägar inte överskrida
55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad,
och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal
ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.
Trafikverket har noterat att kommunen är medveten om
planförslagets bullerproblematik. Om bullernivåer överskrider riktvärden kan Trafikverket komma att begära ersättning
av kommunen för bullerskyddande åtgärder i framtiden.

Kommentar

Förskolans utemiljö och lekutrustning föreslås också i
planhandlingarna vara naturanpassad även om detta inte är
möjligt att reglera i detaljplanen. Några inspirationsbilder
inkluderas i planhandlingarna. Att naturanpassa utemiljöer
och lekutrustning är ett arbete som Borås Stad också behöver
arbeta med på lång sikt, i samverkan mellan flera olika
kompetenser, för att hitta lösningar som både är tillgänglighets och miljöanpassade. Erfarenheter från denna förskola
kan förhoppningsvis spridas till fler förskolor.
Sammanfattande bedömning
Sammanfattningsvis tillstyrks fortsatt planarbete och en
beskrivning av kompensationsåtgärder inför granskning.

Kommentar

Noterat. Granskningshandlingarna har kompletterats med
resonemang gällande kompensationsåtgärder.

S6 Borås Elnät

Redaktionella synpunkter har justerats.

Troligtvis behövs en transformatorstation inom planområde
för att klara av elförsörjningen till förskolan.

För resonemang gällande buller, se kommentar till Länsstyrelsen.

Pågående utbyggnation av stadsnätet i Gånghester möjliggör
anslutning av planområdet till Borås Stadsnät.

S4 Tekniska nämnden

I övrigt ingen erinran.

Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan.

Kommentar
Noterat.

S5 Miljö- och konsumentnämnden

Miljöförvaltningen ser positivt på planförslaget då området
har möjlighet till anslutning till befintlig infrastruktur,
tillgång till kollektivtrafik och klarar riktvärden för buller.
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Kommentar

Noterat. I granskningsförslaget tillåts även byggnation av
mindre tekniska anläggningar på kryssmark. Exempelvis kan
således transformatorstationer placeras fritt inom förskolans
fastighet.

S7 Lantmäterimyndigheten

Under ”Fastighetsbildning, servitut och gemensamhetsanläggning” bör det stå att den blivande fastigheten kommer
att anslutas till angränsande gemensamhetsanläggning,
Gånghester ga:2 som förvaltas av Gånghesters vägförening,
vid bildandet av fastigheten.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Under ”Fastighetskonsekvenser” bör det även framgå att
Hulta 4:2 kommer att belastas av ett utfartsservitut till
förmån för den blivande fastigheten.
I övrigt har Lantmäterimyndigheten inget att erinra.

Kommentar

Genomförandebeskrivningen har justeras i enlighet med
yttrande.

S8 Kulturnämnden

Genom att planen både reglerar utformning och terränganpassning av byggnationen bedöms den inte påverka friluftsområdet Kransmossen negativt. Det gäller även för den
motionsslinga som passerar området. Även upplevelsen av
trygghet i området kan påverkas positivt efter exploateringen.
Förvaltningen vill att man undersöker möjligheten att kunna
använda förskolans parkering på kvällar och helger då inte
förskolan har verksamhet, för att öka tillgängligheten till
friluftsområdet för bilburna österifrån.

Kulturnämnden har inget att invända mot detaljplanen då
planbestämmelserna innebär att nybyggnationen anpassas till
den känsliga omgivningen.

Kommentar

Kommentar

S11 Förskolenämnden

Noterat.

S9 Räddningstjänsten

Detaljplanen reglerar att byggnaden ska utföras med träfasad
och vegetation på taket, eller med andra ord – en brännbar
byggnad. Räddningstjänsten anser att det är viktigt att en
brandpost anläggs i närheten av förskolan, samt att möjligheterna för att få ut en högre flödeskapacitet än 600 l/min ses
över (BEM). Detta är viktigt på grund av räddningstjänstens
insatstid i Gånghester och byggnadens materialval som
specificerats i plankartan.
»»

En brandpost behöver anläggas i närheten av förskolan,
inom 75 meter från byggnadens entré.

Räddningstjänsten har uppdaterat bedömningen av riskbilden efter att Borås översiktliga riskanalys tagits fram (samt de
synpunkter Länsstyrelsen lyfte fram i detta arbete). Bedömningen är att förskolan behöver förses med avstängningsbar
ventilation.
»»

Förskolan ska förses med avstängningsbar ventilation.

Kommentar

Brandpost anläggs i samband med utbyggnad av förskoleverkasamheten. Frågan bevakas vid bygglovsgivning.
Information införs på plankartan som anger att förskolan ska
förses med avstängningsbar ventilation.

S10 Fritids- och folkhälsonämnden

Förvaltningen är positiv till att det byggs en ny förskola
i området. Att förskolans område ligger i anslutning till
Kransmossens friluftsområde möjliggör för verksamheten
använda sig av naturen.

DETALJPLAN

Förskolans parkering kommer att kunna nyttjas då verksamheten inte är öppen enligt Lokalförsörjningsförvaltningen.

Förskolenämnden ställer sig positiv till byggnation av
förskola inom plangränsen för detaljplanen av Hulta 4:2.
Dock anser Förskolenämnden att egenskapsgränsen för
byggnation är mycket begränsad och vill att gränsdragningen
ska vara något utökad så att byggnation av förskola blir mer
flexibel inom användningsgränsen.

Kommentar

I enlighet med Lokalförsörjningsförvaltningen önskemål
höjs regleringen av nockhöjd med en meter. Efter dialog
mellan planavdelningen och Lokalförsörjningsförvaltningen
bedöms planerad bebyggelse i övrigt stämma överrens med
de bestämmelser som återfinns på plankartan.

S12 Lokalförsörjningsnämnden

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka den föreslagna detaljplanen.

Kommentar
Noterat.

S13 Polismyndigheten

När det gäller utemiljö och öppna platser bör de planeras
med tanke på belysning, planteringar, mörker etc så att
tryggheten upplevs som mycket hög.
När det gäller gatunät och trafik har detaljplanen tagit hänsyn
till detta för att undvika trafikfarliga platser.
Även förslag till parkering har tagits hänsyn till i förslag
på detaljplan. Dock är det viktigt att parkeringsplatserna
är tillräckliga för avlämning och hämtning för att undvika
farliga trafiksituationer.
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Kommentar

Synpunkter angående utformning av allmänna platser
vidarebefordras till bygglovenheten, Tekniska Förvaltningen
och till Lokalförsörjningsförvaltningen som ansvarar för
genomförandet.
All parkering och angöring ska ske på kvartersmark, vilket
innebär att verksamheten själva ska redovisa i bygglovet att
hämtning och lämning sker på ett säkert och effektivt sätt.

S14 HSO i Borås

HSO i Borås har tagit del av detaljplanen enligt ovanstående
och har inget att tillföra. HSO förutsätter att de regler, som
gäller tillgänglighet, följs.

Kommentar
Noterat.

S15 Naturskyddsföreningen

Planen att bygga en förskola intill Kransmossens friluftsområde är helt i linje med Naturskyddsförening i Borås riktlinjer.
Naturområdet kan utnyttjas för att höja förskolebarnens
insikter i och förståelse för vår levande omgivning. Dessutom
kan barn beredas tillfälle till lek i naturlig miljö.
Parkeringsplatser bör förläggas så att barn, föräldrar och
bilar inte behöver trängas på den smala Stenhuggargatan.
Dagvattenavrinningen bör utformas så att översvämning av
gång-och cykelleden längs väg 1700 ej uppstår.

Kommentar

All parkering och angöring ska ske på kvartersmark, vilket
innebär att verksamheten själva ska redovisa i bygglovet att
hämtning och lämning sker på ett säkert och effektivt sätt.
Enligt aktuellt planförlag används endas ett par meter av
Stenhuggargatan för infart till förskolan. Planförslagets
intentionen är inte att öka trafiken på Stenhuggargatan.

S16 Skanova

TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) har tagit del av
rubricerat ärende och vill meddela att det ej finns något att
invända mot planförslaget.

Kommentar
Noterat.

S18 Gånghesters Vägförening

Styrelsen för Gånghesters Vägförening har vid ordinarie
styrelsemöte 2017-02-18 diskuterat utskickad detaljplan.
Gånghesters Vägförening är positiva till de satsningar som
Borås Stad nu gör i vårt samhälle, omfattande såväl renovering och utbyggnad av skolan, som ny förskola.
Som väghållare fokuserar vi på de delar i detaljplanen som rör
våra vägar och gator.
Detaljplanen bör rättas avseende den felaktiga uppgiften,
att hastighetsgräns på Häljasjövägen och andra gator inom
tätorten är 30 km/h. Korrekt information är att gällande
hastighetsgräns är 50 km/h, med rekommenderad hastighet
30 km/h (sk Max 30, blå skyltar).
Det är vår uppfattning att med nya förskola och renovering
och kapacitetsutbyggnad av Gånghestersskolan, kommer
trafiksituation, trafikmängd och risknivåer på ett väsentligt
sätt påverkas. Detta behöver tydliggöras i detaljplanen,
alternativt i kommande arbete. Gånghesters Vägförening har
sedan beslut på årsmötet 2015-03-21 en ansökan inlämnad
till Borås Stad, Tekniska Förvaltningen, gällande ”skarp 30”.
Denna har trots påstötningar vid ett flertal tillfällen, ännu ej
slutligen behandlats. Vi anser att det nu blir än mer rimligt
att tillstyrka vår ansökan om ”skarp 30”.
Detaljplanen beskrivning fokuserar i allt väsentligt på väg
1700, vilket vi anser vara av underordnad betydelse, då
bedömningen är att nya förskolan i allt väsentligt kommer
”försörja Gånghester”. Vi saknar en bedömning om
kommande trafikflöde och till det en normal risk- och
konsekvensanalys av den förändrade trafiksituationen.
Med ovanstående synpunkter ser vi fram emot en fortsatt god
och konstruktiv dialog kring påverkan av och säkerheten på
våra gator.

Kommentar

Uppgifter gällande hastighetsbegränsningar har justerats.
Skanovas har anläggningar utmed Stenhuggargatan.

Kommentar

Synpunkt gällande ansökan vidarebefordras till Tekniska
förvaltningen.

Noterat.

S17 Vattenfall

Vattenfall Eldistribution AB har inget att erinra då vi inte har
några anläggningar i området.
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Framtida trafiksituation i samband med utbyggnad av
aktuellt planförslag har utretts av SWECO. Resultaten visar
att förskolan beräknas medföra en trafikalstring om 540
fordonsrörelser/vardagsdygn. Genomförda kapacitetsanalyser
visar att det är god framkomlighet i de närliggande kors-
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ningarna, både inklusive och exklusive planförslagets trafik.
En analys har även gjorts för en framtida situation, år 2040,
där trafiken har antagits växa med 30 %. Analysen visar
att framkomligheten är god även med denna förutsättning.
För vidare svar, se under rubriken ”Biltrafik” samt angiven
trafikutredning.

S19 Gånghesters Ortsråd

Gånghesters ortsråd har skickat in ett flertal frågor i sitt
yttrande. För att underlätta läsningen har kommunen valt att
varva frågorna med svaren. Se yttrande nedan:
Gånghesters Ortsråd har ingen erinran emot att Borås Stad
åtgärdar behovet av en ny förskola i Gånghester. Vi har ej
heller i sak någon erinran om vald plats för denna förskola.
Det är däremot några frågor angående den detaljplan och de
följder därav som har tagits fram inför programsamråd och
plansamråd.

bevuxen gårdsplan som kan utgöra eventuellt höga naturvärden norr om Stenhuggargatan (sid 8 Fornlämning). Torpet
Stenbacken kan läsas om i ”Från skrevet till 9:an”.

Kommentar

Området norr om Stenhuggargatan är en kulturmiljö där
skogsskötseln idag gynnar lövträdsbeståndet och tar hänsyn
till kulturlämningar. Platsen norr om vägen bidrar till variation i området som helhet, då övrigt bestånd i friluftsområdet
är barrskogsdominerat.

Gånghesters Ortsråd

Sidan 2 av 20 sammanfattning: ”ska förskolebyggnaden ha
trä som fasadmaterial och utföras med vegetationsbeklätt tak,
exempelvis sedum”.
»»

Varför skall Samhällsbyggnadsnämnden i detaljstyra
utseendet på byggnaden?

Sidan 1 av 20 Inbjudan: ”planområdet utgör entre´ till
Kransmossens Frilufsområde, ett för Borås värdefullt
grönområde”. ”Oexploaterad mark tas enbart i anspråk söder
om Stenhuggargatan, vilket är ett område där det inte finns
höga naturvärden”.

Det finns inga hus i området som idag har vegetationsbeklätt
tak och om byggnaden skall smälta in i området bör de
faktiska användarna av fastigheten (förskolenämnden) och
aktiva byggnadsarkitekter ha ansvar för att fastigheten
smälter in i området (samtliga bildförslag på sidan 5 bör
exkluderas från planbeskrivningen).

»»

Kommentar

Vilken entre´ till Kransmossens frilufsområde finns vid
nämnda planområde?

Kommentar

Att framtida förskola ska smälta in i området syftar inte
primärt till den befintliga bebyggelsen i Gånghester, utan till
det naturområde som idag finns väster om samhället.

Friluftsområdet med dess motionsspår kan nås från ett flertal
platser, bland annat via Stenhuggargatan. Platsen kring
planområdet ses därför som en av Kransmossens entréer.

Friluftsområdet ses som en viktig kvalité, inte minst för
Gånghesterborna, varför en del av detaljplanen syfte har varit
att möjliggöra en förskola som anpassas till den miljö som
finns på platsen idag. Ett fåtal regleringar gällande framtida
byggnations utformning har därför ansetts relevanta. De
bilder som återfinns i planbeskrivningen beskriver de
gestaltningsintentioner som funnits med i framtagandet av
planhandlingarna.

Gånghesters Ortsråd

Gånghesters Ortsråd

»»

»»

Detaljplanen har varit föremål för plansamråd och har
inte föranletts av ett programsamråd. Program inklusive
programsamråd genomförs främst för stora planer med
många komplexa frågeställningar. Aktuell plan har inte
ansetts vara av sådan svårighetsgrad.

Enligt tidigare byggnadsplan och detaljplan så tillhör Hulta
4:2 och Hulta 4:28 Borås Stad och den tidigare kommungränsen (härads och socken) mellan Borås och Toarp går där.
Borås Stad köpte in del av Hulta 4:2 för endast några år sedan
och det är endast en del i Kransmossens 10 km spår som
angör planområdet.
Vilka höga naturvärden finns det norr om Stenhuggargatan?

Sidan 4 av 20 Planbeskrivning: ”Planområdet saknar befintlig detaljplan”. ”gränsar..... till byggnadsplan för Gånghester
Stationssamhälle från 1956 (P463)”. ”9 av tio invånare i
Gånghester bor i småhus”.”Stadsdel Öster beslutade 201603-22 att meddela Lokalförsörjningsnämnden att den är
positiv till en ny förskola enligt framtagen plan”.
Om ett område saknar detaljplan, hur kan det då vara
skyddat, ha höga naturvärden, värdefullt grönområde
och ha restriktioner inlagda i Borås Stads områdesplan?

Oexploaterad mark består på båda sidor av gammal granskog
och det är endast en torpargrund från ett gammalt torp med

DETALJPLAN
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Kommentar

Ett område med höga naturvärden behöver inte skyddas med
en detaljplan, utan kan skyddas genom lag som biotopskydd,
Natura 2000 eller via andra planer, såsom exempelvis en
grönområdesplan eller översiktsplan.

Gånghesters Ortsråd

Då detta område har varit i privat ägo sedan tidigare och
Borås Stad inte haft någon plan för Gånghester och dess
närområde så ser vi det som förvånande att det plötsligt är så
angeläget att skydda granskog och en gammal skogsväg. Den
befintliga detaljplanen som presenteras av Borås Stad över
Gånghester är daterad 1964.
»»

Verksamheten bedömer att det finns ett behov av fler
förskoleplatser i Gånghester i närtid. Ett inväntande av
översiktsplanen skulle innebära en uppskattad fördröjning på
ett par år. Det är heller inte brukligt att detaljplaner avvakter
en översiktsplan. Oavsett om lokalisering först pekats av
översiktsplanen eller inte behöver marken för förskola
detaljplaneläggas.

Gånghesters Ortsråd

Sidan 6 av 20 Gator och trafik: ”Väg 1700.......är klassad som
sekundär länsväg.......50km/h”.”gator inom tätortsområdet
är 30km/h”.”Situationen bedöms inte som problematisk då
vägarna är smala och hastigheten låg”. ”längst Gånghestervägen finns cykelbana med koppling till Borås centrum”.

Har ni använt rätt utgångsmaterial?
»»

Kommentar

Kransmossens friluftsområde som stäcker sig fram till
västra Gånghester och är utpekat som ett naturområde med
högsta värde (klass 1) enligt kommunens Grönområdesplan.
Gällande detaljplan för Gångester, som gränsar till aktuellt
planområdet, vann laga kraft år 1956. Det finns ett flertal
olika detaljplaner för Gånghester, med varierande årtal för
laga kraft.

Gånghesters Ortsråd

Om Stadsdel Öster beslutade 2016-03-22 och Kommunstyrelsen gav uppdraget 6 veckor tidigare 2016-02-08, vem eller
vilka tog fram förslaget? 2016-06-14 påbörjades en ny plan
och 2016-08-25 påbörjades en ny detaljplan. Samrådsbeslut
togs 2016-12-16. På 10 månader gick detta från Kommunstyrelse beslut till färdigt delegationsbeslut.
»»

Varför var detta plötsligt så tidsansträngt? Varför är det
inte samkört med den nya översiktsplanen över Borås
Stad som offentliggjordes 27/1-2017?

Kommentar

Arbetet med att hitta lämplig lokalisering av förskolor sker
löpande. Lokaliseringsarbetet utförs av lokalförsörjningsförvaltningen, i samarbete med Stadskansliet. Förslag på
lokalisering för aktuell förskola var således framtaget inför
KS sammanträde 2016-02-08.
Stadsdelsnämnden Öster har i sitt underlag till Borås Stads
Lokalresursplan lyft behovet av en ny förskola om sex avdelningar i Gånghester. Förskolan kommer att täcka behovet
som uppstått på grund av ökad efterfrågan i området samt
för att till viss del avlasta Dalsjöfors, Aplared och Målsryd.
Kommunen ser således ett behov av ytterligare förskoleplatser, varför planläggning har påbörjats. Tio månaders arbete
för framtagande av samrådshandlingar är inte ovanligt kort
tid.
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Var har ni fått fram denna felaktiga information ifrån?

Väg 1700 är en tidigare 90 väg som numera är reducerad till
70km/h. Tätortsområdet är 50 väg med rekommenderad 30/
km/h (blå skylt). Vägföreningen arbetar för att erhålla strikt
30 gräns. Då vägarna är smala och hastigheten inte så låg så
kan situationen bli problematisk. Detta speciellt vid morgon
och eftermiddag då lämning och hämtning sker av stressade
föräldrar i bil. Huvudsakliga tillfarten från väg 1700 till
Gånghester sker vid centrum där vägen har blivit anpassad
med avkörningsfil till vänster från Borås. Vid den för den nya
förskolans gällande avfart, Häljasjövägen så är det trafikerad
vänstersväng för avfart från Borås, sedan Högalidsbacken
som skapar problem året om. Cykelbanan som hänvisas
till kommer inte ha någon som helst betydelse vid denna
planering då den ligger nedanför/utanför planområdet och
inte några elever, lärare eller föräldrar kan dra någon nytta av
denna vid eventuell förskoleverksamhet.

Kommentar

Uppgifter gällande hastighetsbegränsningar har justerats.
En trafikutredning har tagits fram av SWECO. I denna görs
bedömningen att vägnätet, inklusive dess korsningar, klara
en framtida trafikökning i och med en utbyggnad av förskola.
Som nämnts ovan har vägarna inom Gånghester en hastighetsreglering satt till 50 km/h. Kommunen förutsätter att de
regleringar som gjorts efterföljs.
Längs Gånghestervägen finns cykelbana med koppling till
Borås centrum. Denna möjliggör exempelvis att pendla
till och från jobbet med cykel, oavsett om man bor i Borås
centrum eller Gånghester.

Gånghesters Ortsråd

Sidan 6 av 20 biltrafik: ”Förskolan beräknas främst försörja
Gånghester, vilket innebär att eventuell framtida trafikökning
kommer att ske inom samhället och därför inte kommer att
påverka väg 1700”.
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»»

Väg 1700 kommer inte påverkas mer än att ökad
vänstersväng vid Häljasjövägen kommer ske, men hur
kommer trafikökningen se ut inom tätorten?

Då förskolan beräknas främst försörja Gånghester och ni
planerar en ny förskola i utkanten av det ”runda” samhället
(se på karta över Gånghester) så kommer detta påverka
trafiken inom tätorten betydligt. En förskola i utkanten av
samhället där ca 100+ barn skall lämnas och hämtas varje
dag, troligvis med bil.

Kommentar

Genomförd trafikutredning visar att förskolan beräknas
medföra en trafikalstring om 540 fordonsrörelser/vardagsdygn. Den större delen utgörs av hämta/lämna-trafik och är
koncentrerad till morgonen och eftermiddagen.

Samrådshandlingarna har tagits fram under 2016. Den nya
organisationen tillkom 1 januari 2017. Under samrådet har
samtliga politiker och tjänstemän haft möjlighet att lämna
synpunker, via deras nämnder, på planförslaget.

Gånghesters Ortsråd

Sidan 7 av 20 Riksintresse: ”Götalandsbanekorridoren som
ligger över området.....högst osannolikt att de skulle kunna
komma i konflikt med varandra”.
Götalandsbanan och en eventuell förbifart mellan Svensgärde och Hagadalen för att reducera tung trafik från Borås
Centrum och anordna anslutning mellan riksväg 40 och
riksväg 27 har länge legat som en blöt handske över framtida
planer för Gånghester.
»»

Den största ökningen av trafikflödet får Häljasjövägens
västra del, närmast förskolan. Det fordon som både ska
hämta och lämna ett barn kommer att passera denna del av
gatan fyra gånger varje dag.
Genomförda kapacitetsanalyser visar att det är god framkomlighet i de närliggande korsningarna, både inklusive och
exklusive planförslagets trafik. En analys har även gjorts för
en framtida situation, år 2040, där trafiken har antagits växa
med 30 %. Analysen visar att framkomligheten är god även
med denna förutsättning. För vidare svar, se under rubriken
”Biltrafik” samt angiven trafikutredning.

Gånghesters Ortsråd

Vilka barn beräknas använda denna förskola då Gånghester
idag har någon överbelastning av småbarn sedan ett
generationsskifte har skett i samhället, men ingen planering
av nybyggnation har skett de senaste 20 åren. När denna
förskola står klar så är dagens småbarn stora nog för grundskolan.
»»

Har det skett något samarbete mellan Lokalförsörningsämnd – Samhällsbyggnadsnämnd – Förskolenämnd – Grundskolenämnd och ansvariga politiker
och tjänstemän inom Borås Stad, med den nya organisationen sedan 1/1-2017, när denna detaljplan tagits
fram?

Kommentar

Stadsdelsnämnden Öster har i sitt underlag till Borås Stads
Lokalresursplan lyft behovet av en ny förskola om sex avdelningar i Gånghester. Förskolan kommer att täcka behovet
som uppstått på grund av ökad efterfrågan i området samt
för att till viss del avlasta Dalsjöfors, Aplared och Målsryd.

DETALJPLAN

Kan vi Gånghestersbor äntligen sluta oroa oss över
dessa ingrepp i vårt närområde?

Kommentar

Götalandsbanans röda utredningskorridor går över planområdet. Denna dragning är till stor del ett tunnelalternativ,
vilket innebär att planområdet inte bedöms påverkas av en
eventuell utbyggnad av ovan nämnd dragning. Statusen för
en eventuell förbifart mellan Svensgärde och Hagadalen,
samt anordning för anslutning mellan Rv40 och Rv27 berörs
inte av planförslaget.

Gånghesters Ortsråd

Sidan 7 av 20 Teknisk försörjning. ” ...anslutas till kommunala ledningar för vatten och avlopp”.
»»

Har Tekniska nämnden och Tekniska förvaltningen
varit med i denna process att ta fram denna detaljplan?

Vatten, avlopp, dagvatten, el-tele-fiber, natur och vegetation
är alla saker som diskuteras i Gånghester då alla ledningar
i området är från 60 talet och underdimensionerade redan
i dagens situation. Natur och vegetation i närområdet för
Gånghester ägs idag av Borås Stad och handhas av Tekniska
förvaltningen. Dessa är fullt sysselsatta med att röja och
gallra i den övermogna skogen som är mycket svåråtkomlig
för människor då den är mycket kuperad och stenig.
Att kalla skogarna runt Gånghester för ”Borås Stads mest
värdefulla grönområde... grönområdesplan klass 1” (sid 8
skyddad natur) är något överdrivet i dagens situation. I den
nyutkomna Översiktsplan för Borås – Samrådshandling
(Gröna och blå strukturer, Mark och vattenanvändning,
Natur och Kulturmärken, Riksintressen och råvarutillgångar,
se bifogade filer) är endast det område väster om Gånghester
mot Borås centrum med i planerna. Detta är det område som
Hulta 4:2 befinner sig inom. Då den nya Översiktsplanen
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ligger ute för remiss så bör det inte vara helt omöjligt att ta
del av Tekniska förvaltningens information, Gånghesterbornas vilja, Borås Stads framtida behov och Parkförvaltningens
åsikter.

Kommentar

Representanter från Tekniska förvaltningen och Borås Energi
och Miljö ingår i arbetsgruppen för rubricerad plan. Tekniska
nämnden är remissinstans i samrådet och i granskningen.
Även representanter från stadskansliets strategiska avdelning
ingår i arbetsgruppen, vilket är den avdelning som även tagit
fram samrådshandlingar för ny översiktsplan. Kransmossens
friluftsområde väster om Gånghester är utpekad i ÖP:s
samrådshandling som ett av Borås stad viktigaste natur- och
rekreationsområden. Enligt handlingen är området en viktig
del i bevarandet av den sammanhängande gröna strukturen
runt staden, och möjliggör ett stadsnära friluftsliv.
Kransmossen friluftsområde är utpekat som ett av Borås
Stads mest värdefulla grönområden i kommunens Grönområdesplan. Området för förskola har klass 1 enligt dokumentet,
det vill säga högsta värde.

Gånghesters Ortsråd

Sidan 9 av 20 Räddningstjänsten: ”Vatten för sprinklersystem
kan inte tillgodoses”.
»»

slag och är inte antagen av Kommunfullmäktige. Punkten
”förtätning av Gånghester” syftar till att den framtida
utbyggnaden kan använda redan befintlig infrastruktur samt
ligger i villabebyggelsens direkta närhet. Kommunstyrelsen
har, via Lokalförsörjningsnämnden, gett Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva markens lämplighet för
föreliggande planområde.

Gånghesters Ortsråd

Sidan 13 av 20 Planavgift: ”Planavgift tas ut vid bygglov”.
”Anna Westergården-plankonsult, Ramböll”
»»

Vad betyder detta?

Skall den privata fastighetsägaren av Hulta 4:28 betala
avgifter för en extern konsult?

Kommentar

Borås stad har ramavtal för planarkitektstjänster med
Ramböll AB. Fastighetsägaren för Hulta 4:28 betalar ingen
avgift för planarbetet. Planavgift ska tas ut för fastigheten
Hulta 4:28 i samband med lovgivning i enlighet med Borås
Stads bygglovstaxa.

Gånghesters Ortsråd

Sidan 15, 16, 17 av 20 Genomförandebeskrivning: ”Tidsplan”.
”Genomförandetid”.”Huvudmannaskap”.”Avtal”. ”Servitut”.

Varför?
»»

Kommentar

Kan detaljplan erhålla laga kraft till 30 Juni 2017?

Borås Energi och Miljö meddelar att befintligt vattentryck
inte kan tillgodose gällande sprinklerkrav, utan förskolan
förses med ett intern system. Punkten ska ses som en upplysning i planen och kraven ställs i bygglovet.

Kommentar

Gånghesters Ortsråd

Gånghesters Ortsråd

»»

Kommentar

Sidan 12 av 20 Miljömål: ”God bebyggd miljö – då planförslaget innebär en förtätning i redan befintlig villastruktur”.
Förtätning av Gånghester?

På denna sida hänvisas till visioner och framtida planering
och mål som inte finns med för Gånghester i den nya
Översiktsplan för Borås som presenterades 2017-01-27. Borås
Stad äger redan i stort sätt all mark runt Gånghester (Häljasjö
1:102) och det finns massor av plats att bygga en ny förskola,
55+ boende, fritidsgård, äldreboende och nybyggnation.
Om det är förtätning som eftersträvas så finns ”slinga” och
”dungen” att ta till.

Kommentar

Planen beräknas gå upp för antagande innan sommaren 2017.
Tidplanen förutsätter dock att inga allvarliga synpunkter
inkommer i det fortsätta arbetet med detaljplanen.

»»

Vad är det som gör att ni begränsar genomförandetiden
till 5 år (varför inte 15)?

Genomförandetiden anger den tidsrymd inom vilken planen
är tänkt att genomföras.

Gånghesters Ortsråd
»»

Vem är huvudman då Borås Stad inte är det? Vem bär
ansvaret?

Kommentar

Detaljplanen innehåller ingen allmän plats och har därför
ingen huvudman. Likt övriga Gånghester så kommer gatan
att skötas av Gånghester Vägförening. Den blivande förskole-

Planförslaget utgår ifrån gällande översiktsplan. Den handling som presenterades 2017-01-27 är enbart ett samrådsför-
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fastigheten behöver ansöka om medlemskap i vägföreningen
och anslutas i Gånghester ga:2. Gemensamhetsanläggningen
förvaltas av Gånghesters vägförening.

Gånghesters Ortsråd
»»

Har ni personligen meddelat/tagit kontakt med den
privata fastighetsägaren av Hulta 4:28?

Kommentar

Ja, både representanter från planavdelningen och mark- och
exploateringsavdelningen har varit i kontakt med fastighetsägaren.

Gånghesters Ortsråd
»»

Servitut för att använda Stenhuggargatan – Är det inte
bättre att ni tar kontakt med Gånghesters Vägförening
innan detta beslutats och inkluderar de ca 100 m av
Stenhuggargatan som berörs in i Gånghesters Vägförenings vägnät?

Kommentar

Planförslaget syftar inte till att göra några åtgärder som
inkluderar Stenhuggargatan. Därför har vägsträckan lämnats
utanför planområdet. Förskoleverksamheten kommer att
behöva ansöka om medlemskap i vägföreningen för del av
Stenhuggargatan. För vidare information, se genomförandebeskrivning.

Gånghesters Ortsråd
»»

Har fastighetsbildning och de kostnader detta medför
utförligt diskuterats med den privata fastighetsägaren
av Hulta 4:28?

Kommentar

Ja, både fastighetsbildning och de kostnader detta medför har
diskuteras med fastighetsägaren.

Gånghesters Ortsråd

Gånhesters Ortsråd har inga invändningar mot att det
planeras att byggas en ny förskola i Gånghester. Vi har heller
ingenting emot den utvalda platsen, Del av Hulta 4:2 och
Råslätt 1:32.
Däremot är vi fundersamma över detaljstyrningen över
planeringen och de omständigheterna som utgör planens
huvudargument. Därav de 11 frågorna med följdfrågor och
kommentarer ovan.
Vi anser att den nya detaljplanen skall reduceras till en Översiktsplan över området och att Kommunstyrelsen beslutar
att en ny förskola skall byggas på denna plats samt att en
diskussion om hur Hulta 4:28 kan erhålla full dokumentation
inkluderas.

DETALJPLAN

I och med detta så bör Samhällsbyggnadsnämnden ha utfört
sitt uppdrag om en ny plan i enlighet med Lokalförsörjningsnämndens förslag 2016-06-14. Därmed är det ursprungliga
uppdraget från Kommunstyrelsen 2016-02-08 utfört och alla
nämnder, förvaltningar, tjänstemän och politiker har utfört
det uppdrag som givits dem.
I och med att Stadsdel Öster med de övriga stadsdelarna är
nedlagda från och med 2016-12-31 och Borås Stad har en
helt ny organisation från 2017-01-01 så bör detaljfrågorna
om behov, utförande, teknik, framtida verksamhet, park och
miljö, arkitektur med mera skötas av den nya organisationen
och dess nämnder och förvaltningar tillsammans. Vi tror att
det är med den betydelsen ordet samråd en gång definierades.
Gånghester Ortsråd deltar gärna i den processen.
Gånghesters Ortsråd är förvånade över den nivå och den tid
på vilken denna detaljplan är utförd.
Om Borås Stad är villiga att diskutera en framtid som
är gynnsam för alla inblandade parter, både Borås Stad,
nuvarande och framtida Gånghesterbor, unga och gamla,
frilufsmänniskor, miljö, fritid, idrott, förtätning, etc. så är
Gånghesters Ortsråd intresserade av att tillsammans bidra i
den utvecklande processen.

Kommentar

Samhällbyggnadsnämnden gav 2016-08-25 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för
aktuellt planområde. Samhällsbyggnadsförvaltningen har
för avsikt att fullfölja detta uppdrag. Nytillkomna nämnder
har samma möjlighet att ta del och yttra sig kring framtaget
planförslag som nämnder i tidigare organisation.
Sammanfattningsvis bedömer kommunen att ortrådet
inte har lämnat några synpunkter som regleras i plan och
anser därmed att yttrandet har besvarats ovan. Kommunen
uppmanar ortrådet att återkomma till kommunen alternativt
kommunens plankonsult vid ytterligare frågor på planförlaget.

2. Yttranden från sakägare
S20 Häljasjövägen 3

Vi har lite funderingar kring placeringen ni valt. Känns som
att förskolan hamnar allt för nära en så pass hårt trafikerad
väg (väg 1700). Och med så kraftig lutning i slänten känns
inte som optimal utemiljö.
Trafiken till och från förskolan kommer göra att det blir en
oerhörd ökning för oss som bor på samma väg som infarten
till förskolan.
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Ett förslag/önskan som vi grannar pratat om och som hade
varit det mest optimala är att bygga en parallellväg mellan väg
1700 och Häljasjövägen som går från förskolan till befintlig
utfart till väg 1700. Då har man även möjlighet att bygga
bort den branta backe som redan idag är hårt belastad av
trafik sedan göra nya anslutningar till Högalidsvägen samt
Häljasjövägen.

med 30 %. Analysen visar att framkomligheten är god även
med denna förutsättning. För vidare svar, se under rubriken
”Biltrafik” samt angiven trafikutredning.

Detta hade gjort att ingen av oss boende blir drabbad av
trafikökningen, förskolan får då en egen väg som kan ligga
5-10 meter lägre i nivå än Häljasjövägen.

Borås stad har tagit fram en ny parkeringsnorm, fastställd i
januari 2017. Enligt denna ska 45 % av förskolans anställda
erbjudas parkeringsplats. Utöver det ska det finnas korttidsparkering för hämtning/lämning för 15 % av barnantalet.
Det ska dock poängetas att all parkering ska lösas inom
kvartersmark, det vill säga på förskolans tomt. Vilket innebär
att verksamheten själva ska redovisa i bygglovet att hämtning
och lämning sker på ett säkert och effektivt sätt.

Ett annat alternativ är att stänga av vid korsningen Häljasjövägen/ Kapellvägen för att vi boende skall slippa all
genomfartstrafik som det per automatik kommer att bli förbi
våra villor då detta kommer bli en alternativ väg för många.
Vad kommer det finnas för möjligheter att parkera bilen när
man lämnar/hämtar samt för personalen då det endast ska
finnas parkering för 60 % av personalen?
Mobilmasten som finns ca 100 meter från byggnaden, finns
det några vetenskapliga forskningar som säkerställer att inte
den påverkar barnen?

Kommentar

Lokaliseringsarbetet för aktuellt planförslag har utförs av
lokalförsörjningsförvaltningen i samarbete med Stadskansliet.
Genom detaljplanearbetet gör kommunen en prövning av
markens lämplighet för användningen förskola. Väg 1700
bedöms inte ligga så nära framtida förskola så att denna
skulle utgöra någon risk för barnens hälsa och säkerhet.
Delar av utemiljön kommer att tillgänglighetsanpassas och
marknivåerna kommer därmed att planas ut.
Framtida trafiksituation i samband med utbyggnad av
aktuellt planförslag har utretts av SWECO. Resultaten visar
att förskolan beräknas medföra en trafikalstring om 540
fordonsrörelser/vardagsdygn. Den större delen utgörs av
hämta/lämna-trafik och är koncentrerad till morgonen och
eftermiddagen.
Den största ökningen av trafikflödet får Häljasjövägens västra
del, närmast förskolan. Det fordon som både ska hämta
och lämna barn kommer att passera denna del av gatan fyra
gånger varje dag.
Genomförda kapacitetsanalyser visar att det är god framkomlighet i de närliggande korsningarna, både inklusive och
exklusive planförslagets trafik. En analys har även gjorts för
en framtida situation, år 2040, där trafiken har antagits växa
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Byggnation av en parallell väg mellan väg 1700 och Häljasjövägen ses inte som aktuellt, inte heller att stänga av vid
korsningen Häljasjövägen/ Kapellvägen.

Kommunen har konsulterat strålskyddsmyndigheten gällande
skyddsavstånd från mobilmasten. Planområdet har avgränsats
i förhållande till detta avstånd och närheten till masten
bedöms därmed inte påverka barnen.

S21 Häljasjövägen 20

Vi vill börja med att säga att vi tycker att det är oerhört
positivt att det skall byggas en ny förskola i Gånghester och
att det är trevligt att ni satsar på våra små.
Med detta sagt är vi självklart inte emot en ny förskola men
vi ställer oss dock frågande till den placering ni valt och som
boende på den gata som ligger närmst i anslutning till den
tänka placeringen av förskolan har vi följande åsikter och
tankar som vi anser att ni bör ta i beaktande.
Spontant tänker vi att placeringen är på tok för nära väg 1700
som är en så pass hårt trafikerad väg. Den branta slänten
ner till vägen gör att vi anser att det finns stor risk för att en
olycka skulle kunna inträffa om barnen är ute och leker eller
på äventyr utanför gården.
Angående den rent trafikmässiga situationen kan det bli en
ökning upp mot tusen procent för oss som bor på samma väg
som gränsar till infarten av den tänkta förskolan. Då de flesta
barnen hämtas och lämnas med bil kommer detta innebära ca
600 nya fordon/dag då de två gånger morgon och två gånger
kväll kommer att köra denna väg, samt all personal. Till det
ska ytterliggare läggas all den trafik som redan körs här idag,
matleveranser, sophämtning osv.
Ett förslag/önskan som vi grannar pratat om och som hade
varit det mest optimala är att bygga en parallellväg mellan väg
1700 och Häljasjövägen som går från förskolan till befintlig
utfart till väg 1700. Då har man även möjlighet att bygga
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bort den branta backe som redan idag är hårt belastad av
trafik sedan göra nya anslutningar till Högalidsvägen samt
Häljasjövägen.

Planavdelningen

Michela Kleman			
plan- och bygglovchef 		

Anna Westergården		
plankonsult, Ramböll

Detta hade gjort att ingen av oss boende blir drabbad av
trafikökningen, förskolan får då en egen väg som kan ligga
5-10 meter lägre i nivå än Häljasjövägen.
Ett annat alternativ är att stänga av vid korsningen Häljasjövägen/ Kapellvägen för att vi boende skall slippa all
genomfartstrafik som det per automatik kommer att bli förbi
våra villor då detta kommer bli en alternativ väg för många.
Vi undrar även hur man tänker när det endast skall finnas
parkering för ca 60% av personalen. Vart skall resterande
bilar stå, vart skall alla föräldrar parkera under hämtning/
lämning. Om detta skall ske på den redan befintliga vägen då
måste man verkligen ha i åtanke att den kurva som finns där
idag redan ger dålig sikt och med bilar parkerade därtill är
det bara en tidsfråga innan det sker en olycka.
Vi funderar även över den mobilmast som finns ca 100 meter
från byggnaden, denna finns inte med på era ritningar och är
inget ni nämner i ert brev. Hur kan denna påverka barnen?
Finns det risker med att denna ligger så pass nära?
Med tanke på dessa risker så tänker man spontant att det
finns bättre alternativ till placering än den nu valda.

Kommentar

För svar, se kommnetar till boende på Häljasjövägen 3.

3. Synpunkter från övriga
S22 Samtliga boende utmed Brahusvägen

Brahusvägen är inte anpassad till ytterligare belastande
biltrafik. Trafiken idag är redan mycket intensiv. Avlämnande
mammor och pappor har ofta bråttom och skapar farliga
trafiksituationer på en smal gata med många fotgängare.
Vad blir kvar till fotgängare ( elever från västra delen av
Gånghester) med tanke på snövallar vintertid. Skolvägen på
andra sidan Gånghesterskolan har en bredare utformning
och klarar trafiken bättre än Brahusvägen. Brahusvägen har
nio fastigheter med utfart mot gatan. Representanter från
samtliga nio har skrivit under yttrandet.

Kommentar

Framtida trafiksituation i samband med utbyggnad av aktuellt
planförslag har utretts av SWECO. Resultaten visar att
Brahusvägen inte bedöms påverkas nämnvärt vid utbyggnad
av planförslaget. För vidare svar, se under rubriken ”Biltrafik” samt angiven trafikutredning.
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Varför detaljplan?
Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.
Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten,
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid
som är mellan 5 och 15 år.
När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges
möjlighet till delaktighet och inflytande.

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprättas men initiativet kan komma från privata intressenter.
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige,
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars
användning får betydande inverkan på omgivningen. En
detaljplan kan även behöva upprättas för befintlig bebyggelse
då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustrationskarta, en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskrivningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk
verkan. En detaljplan genomgår flera olika skeden innan
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter
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som inkommit från privatpersoner och remissinstanser.
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samrådsredogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunkter leder många gånger till att planförslaget revideras och
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika
skedena.

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutar om planuppdrag
och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta en detaljplan. Om initiativet till planuppdraget
kommer från en extern aktör ska planuppdraget föregås av
ett positivt planbesked från Kommunstyrelsen.

Samråd

Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remissinstanser. Förslaget finns även tillgängligt på vår hemsida
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket
eller stadsdelskontor.
Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram
i planarbetet vi kommer, desto fler förutsättningar blir av
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder
till samförstånd redan under samrådet.
Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämnden. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skriftliga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning

Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-
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Så kan du påverka detaljplanens innehåll
Du får ta del av ett
programförslag som du
kan lämna synpunkter
på. Synpunkter lämnas
till Samhällsbyggnadsnämnden.

Programsamråd
Efter programsamrådet
sker en bearbetning av
programförslaget med
anledning av inkomna
synpunkter. Det färdiga
programmet godkänns av
Samhällsbyggnadsnämnden eller av Kommunfullmäktige.

Du får ta del av ett
planförslag som du kan
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till
Samhällsbyggnadsnämnden.

Du får ta del av den
färdiga detaljplanen. Detta
är sista tillfället att lämna
synpunkter. För att få rätt
att överklaga planen
måste du lämna synpunkterna skriftligt. Synpunkterna lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden.

Plansamråd
Efter samrådet sker en
bearbetning av planförslaget med anledning av
inkomna synpunkter.

Om dina synpunkter
kvarstår efter antagandet
har du möjlighet att
överklaga beslutet till
Länsstyrelsen och senare
till Mark- och miljödomstolen.

Granskning
Efter granskningen sker
eventuellt mindre redigeringar innan den färdiga
detaljplanen tas upp i
Samhällsbyggnadsnämnden för godkännande,
därefter antar Kommunfullmäktige planen.

När planen vunnit laga
kraft är det inte längre
möjligt att överklaga
beslutet.

Antagande
Tre veckor efter antagandet vinner planen laga
kraft, om inte planen
överklagats.

Laga kraft
Nu kan bygglov lämnas i
enlighet med planen.

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

tiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds
till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt.

Antagande

Planen godkänns först av Samhällsbyggnadsnämnden och
överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande.
Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av
Samhällsbyggnadsnämnden. När planen antagits får de som
inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om
att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur
planen kan överklagas.

Överklagande

Den som senast under granskningstiden skriftligen har
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att
överklaga antagandebeslutet till Mark- och miljödomstolen
inom tre veckor från den dag beslutet anslås på kommunens
anslagstavla. Mark- och miljödomstolen prövar därefter överklagandet och fattar beslut. Mark- och miljödomstolen beslut
vinner laga kraft tre veckor efter att kommunen och övriga
fått ta del av beslutet. Mark- och miljödomstolen beslut kan i
sin tur överklagas till Mark- och miljööverdomstolen av den
som inte är nöjd. För att ett överklagat avgörande ska kunna
prövas i mark- och miljööverdomstolen krävs ett prövningstillstånd.
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Laga kraft

Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommunens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!

Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhällsbyggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är
saker som berör sådant som planen reglerar.
Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under
planprocessen.
Alla detaljplaner på samråd och granskning finns tillgängliga
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläggare så är det bra om ni bokar tid.
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Borås Stad, 501 80 Borås besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel) e-post detaljplanering@boras.se
webbplats boras.se/detaljplan
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