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Kommunfullmäktige

Budget och verksamhetsplan år 2015 för
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har den 30 januari 2015
antagit förbundets budget och verksamhetsplan för år 2015. Direktionen rekommenderar också medlemskommunerna att godkänna budgeten.
Medlemsavgiften för år 2015 är liksom 2014 beslutad till 73 kr/invånare. Medlemsavgiften för Varbergs kommun ligger oförändrad på 11 kr/invånare. Förbundsbidraget
minskar jämfört med 2014 på grund av Falkenbergs kommuns utträde ur förbundet
vid halvårsskiftet 2014. Övrig finansiering sker genom statsbidrag, regionala tillväxtmedel och ersättningar.
Navet och Medarbetarcentrum förs som egna resultatenheter och verksamheterna
bedrivs inom ramen för de nyttjande kommunernas ersättningar och andra intäkter.
Avgifterna räknas upp med ett index om 2,5 %, och för 2015 är beslutade avgifter för
Borås del 1 346 850 kr till Medarbetarcentrum och 5 340 000 kr till Navet.
Förbundet budgeterar ett nollresultat, med en budgetomslutning för förbundets basverksamhet år 2015 på 19 234 tkr varav 8 000 är bidrag till tillväxtprojekt. Budgetomslutningen för Medarbetarcentrums verksamhet är 2 846 tkr och för Navet 17 930 tkr
år 2015.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds budget och verksamhetsplan för år 2015 godkänns.
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Medlemskommunerna Boråsregionen,
Sjuhärads kommunalförbund

Budget och verksamhetsplan år 2015 Boråsregionen- Sjuhärads
kommunalförbund
Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund beslutade 2015-01-30 att för egen
del anta Budget och verksamhetsplan för år 2015 samt att översända densamma till
medlemskommunerna för godkännande.
Medlemskommunernas beslut ska vara kommunalförbundet tillhanda senast 2015-03-31
via e-post på följande adress;
info@borasregionen.se
alternativt
per post på följande adress;
Boråsregionen,
Sjuhäradskommunalförbund
Skaraborgsvägen 1 A
506 30 Borås

BORÅSREGIONEN - SJUHÄRADS KOMMUNALFÖRBUND

Lena Brännmar
Förbundsdirektör

Bilaga
1. Protokollsutdrag 2015-01-30 § 13
2. Budget och verksamhetsplan år 2015

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag 2015-01-30

§ 13

Budget och verksamhetsplan 2015 för Boråsregionen-Sjuhärads
kommunalförbund
I enlighet med den årliga, genom förbundsordningen fastställd procedur, föreslås härmed
budget och verksamhetsplan för år 2015.
Medlemsavgiften för år 2015 är oförändrad vilket innebär 73 kr/invånare.
Medlemsavgiften för Varbergs kommun ligger oförändrad på 11 kr/invånare.
Budgetomslutningen för förbundets basverksamhet år 2015 är 19 234 tkr varav 8 000 tkr
är bidrag till tillväxtprojekt. Enligt nuvarande prognos kan pensionskostnaderna för år
2015 öka vilket innebär att viss omfördelning inom budget kan behöva göras under året.
Det ingående egna kapitalet beräknas minska de kommande åren då delar av det ska
användas till finansiering av E20. Målet med ca 4 000 tkr i eget kapital kvarstår. Anslag för
tilldelning av tillväxtmedel ligger som tidigare år på 17 500 tkr varav
medlemskommunerna skjuter till 8 000 tkr och Västra Götalandsregionen står för
resterande belopp.
Budgetomslutningen för Medarbetarcentrums verksamhet är 2 846 tkr år 2015.
Budgetomslutningen för Navets Science center är 17 930 tkr år 2015.

Direktionen beslutar

att för egen del anta budget och verksamhetsplan för år 2015
samt översända densamma till medlemskommunerna för godkännande.

Vid protokollet
Christina Klaar
Förbundssekreterare
Justerat av
Ulf Olsson
Ordförande

Margareta Lövgren

Justeringen tillkännagiven den 5 februari 2015 enligt anslag
Rätt utdraget betygar: Christina Klaar

Budget och
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Boråsregionen, Sjuhärads
kommunalförbund
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Inledning
Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett politiskt styrt samverkansorgan för
kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och
Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. Förbundet är ett
offentligrättsligt organ utifrån kommunallagen. Verksamheten grundar sig på förbundsordningen
som beslutats av kommunerna.
Kommentarer om budget 2015
Medlemsavgiften för år 2015 är 73 kr/invånare. Medlemsavgiften för Varbergs kommun ligger
oförändrad på 11 kr/invånare. Budgetomslutningen för förbundets basverksamhet år 2015 är 19
234 tkr varav 8 000 tkr är bidrag till tillväxtprojekt. Se bifogad budget, bilaga 1. Enligt nuvarande
prognos kan pensionskostnaderna för 2015 öka vilket innebär att viss omfördelning inom budget
kan behöva göras under året. Det ingående egna kapitalet beräknas minska de kommande åren då
delar av det ska användas till finansiering av E20. Målet med ca 4 000 tkr i eget kapital kvarstår.
Anslag för tilldelning av tillväxtmedel ligger som tidigare år på 17 500 tkr varav
medlemskommunerna skjuter till 8 000 tkr och Västra Götalandsregionen står för resterande
belopp.
Budgetomslutningen för Medarbetarcentrums verksamhet är 2 846 tkr år 2015. Se bifogad
budget, bilaga 2.
Budgetomslutningen för Navets Science center är 17 930 tkr år 2015. Se bifogad budget, bilaga 3.
Övergripande strategiska mål som styr verksamheten
”Att aktivt delta i arbetet för att Sjuhärad/Boråsregionen skall vara ett
bra område att bo, arbeta och leva i”
Och vi når målet genom att:
”Med tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa gränsöverskridande
möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande”
Direktionens uppdrag och mål
Förbundet leds av en Direktion som regleras i Kommunallagen och den av medlemmarna
antagna förbundsordningen. I Direktionen företräds medlemmarna och dessutom inbjuds som
adjungerade samtliga partier vilka i hela förbundsområdet uppnått en viss röststyrka och som inte
annars är företrädda.
Direktionen fastställer organisation för förbundets verksamhet samt delegering av beslut,
förvaltning och administration. Direktionen beslutar om sina berednings- och andra
arbetsformer. Direktionen har två beredningar:
- Beredningen för Hållbar regional utveckling Sjuhärad, BH7
- Beredningen för Välfärd och Kompetens

3

Varje beredning biträds av tjänstemän från förbundskansliet. En utsedd kommunchef ska
medverka i respektive beredning för att knyta beredningarnas arbete närmare den ordinarie
kommunala verksamheten.
I Sjuhärads kommunalförbund styrs även verksamheterna Medarbetarcentrum och Navets
Science Center utav Direktionen. Navet har en av Direktionen fastställd styrgrupp.
Delägarskap
Sjuhärads kommunalförbund är delägare till bolaget Gryning Vård AB – ett gemensamt bolag för
de offentliga sociala institutionerna – hem för vård och boende. Förbundet är också delägare i
Mediapoolen AB - ett bolag för den gemensamma läromedelsförsörjningen i Västra Götaland,
exkl. Göteborgsregionen. Till detta finns även VästKom (ideell föreningen - ägd av de fyra
kommunalförbunden) som främst används för gemensamma frågor inom hälso- och
sjukvårdsfrågor, regional utveckling samt IT-frågor i kontakterna med Västra Götalandsregionen,
SKL och staten.
Direktionens beslutade prioriteringar
Direktionen har under 2012 beslutat om prioriteringar som kommunalförbundet skall arbeta
utifrån. Dessa planeras att revideras under 2015 för innevarande mandatperiod.
På kort sikt:
• Gemensam vision och målbild för arbetet inom Boråsregionen
• Namnbyte till Boråsregionen
• Öppna jämförelser (för att stimulera kommunerna att utveckla och förbättra
verksamhetens resultat och effektivitet)
• Framtidsbild Boråsregionen (planeringsförutsättningar för bostäder och verksamheter
och infrastruktur samlat för samtliga kommuner i kommunalförbundet)
På lång sikt:
• Infrastrukturutbyggnad med prioritet för järnväg
• Bredbandsutbyggnad i Sjuhärad
• Business Region Borås (BRB) (Arbetet inom området kan ses ur två perspektiv,
näringslivets/företagens, och kommunernas/delregionens utveckling och tillväxt)
• Skola i nationell toppklass
• Energi och miljö (ett gemensamt måldokument ska arbetas fram)
Prioriteringarna genomförs genom att se över hur kommunalförbundets resurser skall nyttjas för
att utveckla delregionen och hur kommunernas resurser kan användas för att genomföra
föreslagna prioriteringar. Uppföljning av prioriteringarna sker årligen i samband med
årsredovisning.
Tillväxt- och utvecklingsstrategi
Utifrån Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG2020)
har en delregional strategi för tillväxt och utveckling i Boråsregionen tagits fram. Strategin
beskriver vilka tillväxtområden som särskilt kommer att prioriteras under 2014 – 2020.
Dokumentet är antaget av Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, den 5
juni 2014. Tillväxt och utvecklingsstrategin kommer att fungera som ett ”instrument” för att styra
resurser mot de prioriterade insatsområdena. Den kommer även att fungera som ett komplement
till övriga delregionala styrdokument såsom Direktionens prioriteringar, delregional kulturplan,
bland många andra.
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Arbetsformer
Förbundets arbetsformer bygger på en generell strategi med politisk dialog och engagemang i
direktion och beredningar. Förbundet utser också Sjuhäradsrepresentanter i regionala
beredningar samt nominerar ledamöter till styrelsen för VästKom. Förbundskansliet biträder de
politiska organen, och har kontakt gentemot kommunala förvaltningar och andra myndigheter
och organisationer. Utöver basorganisationen finns temporära resurs- och
kompetensförstärkningar i särskilda projekt.
Generella uppgifter
Företräda och samordna medlemskommunerna i arbetet med andra regionala myndigheter och
organ exempelvis VGR och SKL samt Staten
• Förankra och informera våra kommuner samt föra deras krav och önskemål kring
pågående utvecklingsaktiviteter såväl på lokal, regional och nationell nivå
• Att vara serviceorgan för beredningar och Direktionen
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Verksamhet 2015
Beredningen för hållbar regional utveckling Sjuhärad, BH7
Beskrivning
Boråsregionens verksamhetsområden inom hållbar utveckling innefattar följande uttalade
ansvarsområden; eSamhälle, EU-samordning, infrastruktur, kultur, tillväxtprogramområdet,
samhällsbyggnad samt från i år ett tydligt uppdrag i kollektivtrafikfrågor. En koppling finns även
till näringslivsfrågor.
Beredningen utgår i sitt arbete i att prioritera och vägleda i utvecklingsfrågor från Boråsregionens
beslutade fokusområden som är utvalda och prioriterade från strategin för tillväxt och utveckling
i Västra Götaland (VG2020). De utvalda fokusområdena är verktyg för att styra mot den för
Västra Götaland gemensamma visionen om ”Det goda livet”.
Beredningen består av förtroendevalda från medlemskommunerna och understöds av tjänstemän
från förbundskansliet samt en representant från kommunchefsgruppen. Tillsammans biträder
beredningen medlemskommuner och förtroendevalda i regionalt och delregionalt
utvecklingsarbete inom de uttalade ansvarsområdena. Dessutom bedrivs ett omfattande
samverkans- och nätverksarbete med exempelvis Västra Götalandsregionen (VGR), Trafikverket
och Länsstyrelse till stöd för kommunerna.
Uppgift
Kansliets uppgift inom beredningen är att verkställa de uppdrag som ges politiskt till kansliet,
svara på ställda remisser samt förse förtroendevalda med nationell, regional och lokal information
och kunskap inom uttalade ansvarsområden. Kansliet skall närvara och stödja utvalda nätverk
samt återkoppla från dessa. Därtill skall kansliet ansvara för praktisk hantering av
beredningsmöten, vilket inkluderar samordning, förslag till dagordning och framtagandet av
tillförlitliga underlag för som, efter beredning i BH7, kan lyftas för beslut i Direktionen.
Precisering hur arbetet styrs mot de strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
Erfarenhetsutbyte och samordning som sker mellan medlemskommunerna skall gagna invånarna
i Boråsregionen. Förhållningssättet är att se till delregionens bästa och att främja samverkan
mellan kommunerna.
Gränsöverskridande möten och samverkan
Beredningsgruppens arbete utgår till stor del i att samordna, delta i och stödja nya och etablerade
nätverk och samverkansgrupper. Ett arbete som sker på såväl delregional, regional och nationell
nivå. Befintliga nätverk och samverkansgrupper mellan medlemskommunerna skall bidra till att
kommunernas gemensamma erfarenheter, utmaningar, resurser och synpunkter tillvaratas och
används i möten med beredning och övriga förtroendevalda.
Främja innovation och nytänkande
Kommunalförbundets övergripande mål är att aktivt delta i arbetet för att Boråsregionen skall
vara ett bra område att bo, arbeta och leva i. Som ett led i arbetet är omvärldsbevakning en viktig
del. Beredningen skall bidra till att kunskap och erfarenheter från nationell, regional och lokal
nivå tillvaratas för att utveckla nya idéer och samverkan inom uttalade ansvarsområden.
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Effektmål
Beredningens arbete utgår ifrån att bidra till målet att Boråsregionen skall vara en bra plats att bo
och leva i. Målen är hämtade från såväl Boråsregionens prioriteringar som strategi VG 2020 och
söker effektmål såsom:
Framtidsbild Boråsregionen

Gemensam regional planering för
planeringsförutsättningar för markanvändning
för ex. bostäder och verksamheter för hela
Boråsregionen

Infrastruktur med fokus på järnväg

Väl utbyggd infrastruktur för pendling till och
från arbete inom delregionen och till Göteborg

Bredbandsutbyggnad och digitala agendan

Väl rustad digital infrastruktur för framtidens
kommunikation

Hållbar utveckling, energi och miljö

Gemensam målbild för att uppnå en hållbar
struktur inom området

Viktiga aktiviteter/delmoment
Nedan redovisas kortfattat de områden som tillsammans med urval av tillhörande aktiviteter
kommer fokuseras på under år 2015
Område
Kollektivtrafik

Aktiviteter
Revidering av Trafikförsörjningsprogrammet

Samhällsbyggnad

Fortsatt utveckling av gemensam strukturbild
på regional och delregional nivå

Infrastruktur

Svara på remisser och genomföra ett flertal
s.k. åtgärdsvalsstudier tillsammans med VGR
och Trafikverket ex.Viskadalsstråket,
Göteborg – Borås samt svara på remisser
inom området

Götalandsbanan

Fortsatt arbete med markanvändningen kring
Götalandsbanan och inspel till Trafikverket

EU

Arbeta fram en form för samarbete och
samordning på regional och delregional nivå

Tillväxtprogrammet

Genomföra en ny utlysning under första
halvår 2015. Måluppföljning och tilldelning av
förstudier

Kultur

Framtagande av ny kulturstrategi för Västra
Götaland. Arbete påbörjas med revidering av
Sjuhärads delregionala kulturstrategi

7

Beredningen för Välfärd och Kompetens
Beskrivning
I beredningens ansvarsområde ingår inom välfärdsområdet äldreomsorg, funktionshinder,
socialpsykiatri, hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg. Inom kompetensområdet är
inriktningen till största del gymnasie- och vuxenutbildning samt arbetsmarknadsfrågor. Inom
respektive område bedrivs dessutom 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. Då det finns samverkansavtal tecknade för både gymnasie/och vuxenutbildningen ska de intentioner som uttrycks där förverkligas. 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.
Uppgift
Kansliets uppgift inom beredningen är att verkställa de uppdrag som ges politiskt till kansliet
samt förse förtroendevalda med nationell, regional och lokal information och kunskap inom
uttalade ansvarsområden. Kansliet skall närvara och stödja utvalda nätverk samt återkoppla från
dessa. Därtill ansvara för praktisk hantering av beredningsmöten, vilket inkluderar samordning,
förslag till dagordning och framtagandet av tillförlitliga underlag, som kan lyftas för beslut i
Direktionen.
Precisering hur arbetet styrs mot de strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
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 sociala indikatorer
för hållbar utveckling och tillväxt inom vårt geografiska område.
De flesta 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
mängder av 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.
Gränsöverskridande möten och samverkan
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.
Liksom utbildnings- och kompetensinsatser måste ses ur ett långsiktigt perspektiv har det blivit
allt tydligare att utbildningsanordnarna även måste arbeta tvärprofessionellt med omgivande
aktörer i både Boråsregionen och över regiongränserna. Förbundskansliet ska bidra till att initiera,
samordna och stötta aktörerna i detta arbete. För att utveckla och utöka innovation, forskning
och nytänkande skall samarbetet med FoU Sjuhärad välfärd fördjupas.
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Främja innovation och nytänkande
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.
De processarbeten som stöds genom direktionsbeslut i samverkansavtal såsom
gymnasiesamverkan och regional vuxenutbildning, medelstilldelning och collegeprocesser
kommer att främja viljan till nytänkande.

Effektmål
Beredningens arbete utgår ifrån att bidra till målet att Boråsregionen skall vara en bra plats att bo
och leva i. Målen är hämtade från såväl Boråsregionens prioriteringar som strategi VG 2020 och
söker effektmål såsom:
Kompetensförsörjning

Matchning av efterfrågad kompetens och
utbildningsutbud ska leda till ökad tillväxt.

Öppna jämförelser

Ska leda till utveckling, förbättrad effektivitet
och kvalitet.

Sociala dimensionen för hållbar utveckling
och tillväxt

Genom att räkna med den sociala
dimensionen i planering av samhällsinsatser
kan resurser frigöras i form av uteblivna
kostnader.

Viktiga aktiviteter/delmoment
Nedan redovisas kortfattat de områden som tillsammans med urval av tillhörande aktiviteter
kommer fokuseras på under år 2015
Område
Hälso- och sjukvård

Närvårdssamverkan

Barn och unga
Välfärd övergripande
Utbildning för politiker och tjänstemän

Aktiviteter
Nytt avtal ska skrivas som reglerar hälso- och
sjukvårdsansvaret mellan Västra
Götalandsregionen och kommunerna i Västra
Götaland.
I samverkan med Hälso- och
sjukvårdsnämndernas kansli utreda och
utveckla modellen för Närvårdssamverkan i
Södra Älvsborg
Fortsatt utredning och stöd för inrättande av
Barnhus i Södra Älvsborg
Delta i utvärdering av FoU Välfärd Sjuhärad.
På uppdrag från beredningen och hälso- och
sjukvårdsnämnderna kommer temadagar för
politiker och tjänstemän rörande barn och
ungas psykiska hälsa, våld i nära relation och
psykisk hälsa ur ett folkhälsoperspektiv att
ordnas under året.
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Vård- och omsorgscollege

Ansökan om certifiering av VO-college
kommer göras under våren 2015.

Gymnasiesamverkan

Av de årliga insatser som fastställts utifrån
gymnasiesamverkansavtalet ska
förbundskansliet bidra med
sammanställningar och samordning.

Vuxenutbildning

Inom ramen för det regionala
samverkansavtalet för vuxenutbildningen ska
förbundskansliet söka initiera ett bredare
utbud av samordnad verksamhet.

Gemensamt för båda beredningarna är
Tidplan för aktiviteter
Inför varje Direktion kommer beredningsmöten att genomföras under 2015. Kallelse och
samtliga handlingar kommer att skickas ut senast sju dagar före mötet. Minnesanteckning skall
vara utskickad senast 14 dagar efter mötet.
Resultat/uppföljning
Uppföljning kommer att utföras för att utvärdera vilka nätverk inom beredningen som är
fungerande och vilken form av samverkan som har genomförts under året på delregional och
regional nivå samt, över tid, vilka effekter dessa har resulterat i.
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Medarbetarcentrum
”Kraft till förändring”
Beskrivning
Medarbetarcentrum är en neutral resurs, som har verkat i åtta år med att stödja och utveckla
medarbetare, chef och organisation i medlemskommunerna. Syftet är att arbeta hälsofrämjande
och möta problem innan de blir mer omfattande. Utveckling i arbetssätt, modeller och strategier
sker fortlöpande.
Uppgift
Medarbetares och chefers individuella utveckling, möjlighet till frivillig personalrörlighet internt
eller externt samt frågor som rör kompetens och utveckling. Uppgiften är också att stödja
förändringsarbete i arbetsgrupper för ökad trivsel och prestation. Det unika samarbetet bidrar till
ökad hälsa, god arbetsgivarepolitik och attraktiva arbetsplatser vilket skapar goodwill.
En väl fungerande verksamhetsuppföljning inom alla områden skall garantera kvalitet av det som
levereras.
Precisering hur arbetet styrs mot de strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
Kärnverksamheten inom Medarbetarcentrum är alltid prioriterad, jobbmatchning och
reflekterande samtal.
Tilläggstjänster är livs- & karriärplanering, coachande samtal, grupputvecklingsuppdrag,
ledarskapsprogram, omställningsprogram och föreläsningar.
För att stärka samverkan inom Boråsregionen och Medarbetarcentrum ytterligare är målet att
vårda befintliga och rekrytera fler medlemmar.
Gränsöverskridande möten och samverkan
Styrgruppen för Medarbetarcentrum består av medlemskommunernas personalchefer och politisk
knytning är presidiet i Sjuhärads kommunalförbund.
Vi har en facklig referensgrupp för information och dialog.
Regelbunden dialog med kommunernas personalspecialister kring utbud och efterfrågan.
Omvärldsbevakning genom deltagande i flera nätverk som Riksringen - intressenätverk för arbetsgivarringar runt om i Sverige, CAV- nätverk inom Högskolan Borås.
Främja innovation och nytänkande
Utveckling av verksamheten utifrån strategisk dialog med medlemskommunerna och andra
aktörer.
Ett regionalt ledarskapsprogram kommer att erbjuds som ett alternativ eller som ett komplement
till annan chefsutbildning.
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Effektmål
Dialogträffar med kommunernas personalenheter kring utveckling, utbud och behov.
Aktivt marknadsföra Medarbetarcentrums verksamhet.
Koordination av Tranemo Arbetsgivarring.
Genomföra ledarskapsprogram.
Viktiga aktiviteter/delmoment
Strategisk inriktning
Hundra procents tillgänglighet vilket menas att Medarbetarcentrum är tillgängligt alla arbetsdagar
året runt.
Marknadsföra hur Medarbetarcentrums tjänster kan utnyttjas på ett lönsamt sätt.
Sprida kännedom om Medarbetarcentrums uppgraderade databas Adcore.
Etablera ledarskapsprogram, grupputvecklingsinsatser och övriga program.
Verka för ökad samverkan, rekrytera ytterligare medlemmar.
Tillföra kunskap och erfarenhetsutbyte genom omvärldsbevakning och nätverk.
Undersöka möjligheterna till att aktivt bidra till regionens utveckling enligt dokument VG 2020.
Tidplan för aktiviteter
Marknadsföring av verksamheten kontinuerligt.
Genomföra ledarskapsprogram med start första kvartalet 2015.
Besöka samtliga kommuner för dialog om behov och hur Medarbetarcentrums tjänster kan
nyttjas lönsamt, kontinuerligt.
Inbjuda till dialogmöte med HR/Personalspecialister andra halvåret 2015.
Hur mäta för att visa på lyckat resultat
Följa upp aktiviteter och redovisa statistik.
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NAVET science center
Vision
Navet ska vara med och utveckla Sjuhärad till en attraktiv och konkurrenskraftig hållbar region
med hög utbildningsnivå.
Sjuhärad ska ha en befolkning med stort intresse för teknik, naturvetenskap och matematik och
med höga ambitioner och vilja att arbeta för ett hållbart samhälle.
Verksamhetsidé
Genom interaktiva utställningar, spännande pedagogik och utvecklande möten skall Navet ge
kunskaper och skapa intresse för naturvetenskap, teknik och matematik som ger alla en möjlighet
att vara med och utveckla ett hållbart samhälle.
Verksamhet 2015-16
Under 2013-14 stärkte Navet sin roll som mötesplats inom teknik, naturvetenskap, matematik
och hållbar utveckling, såväl lokalt, regionalt som nationellt. Nya utvecklande arbetssätt där de
entreprenöriella kompetenserna är viktiga, konkretiserades. Navets arbete startade i skolan och är
och skall även i framtiden vara med att utveckla utbildningssystemet. När nu Navet blir en del i
det kreativa området Simonland ges goda förutsättningar att engagera många fler utanför
utbildningssystemet. Utvecklingen, att även många utanför utbildningssystemet använder Navet
som samarbetspartner och resurs, utvecklas vidare.
Navet – huset
Det nya Navet ger stora möjligheter att möta många elever, studenter och lärare på teman.
Föreläsningar och andra kvällsaktiviteter kommer att genomföras tillsammans med många olika
organisationer.
Under 2015 skapas en ny avdelning, en plattfom, på Navet som kan ses som en långsiktigt hållbar
testmiljö med möjlighet att systematiskt prova, utvärdera och förbättra digitala arbetssätt och ITverktyg. Det blir en plats där många ges möjlighet till skapande med många olika material och
tekniker. Arbetet sker i nära samarbete med verkstadsföretagen Ericsson, SPEED, Parker och
Volvo bussar.
Kuben, Navets nya eventhall skall hyras ut vid minst 15 tillfällen under året.
Navet – kompetensutveckling
De senaste tre åren har Navet arbetat med minst tre kommuner kring entreprenöriellt lärande.
Det utvecklingsarbetet ska fortsätta och ett nytt verktyg ska tas fram med fokus på barn med
särskilda behov. Externa medel söks för projektet som heter ELA - Entreprenöriellt Lärande för
Alla.
Utbildning i Naturvetenskap och teknik för förskolelärare som påbörjades 2010 fortsätter under 2015.
Minst två lärarlyftskurser genomförs av Navets pedagoger
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Navet - pedagogiskt material
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. Minst fyra utbildningar på materialet genomförs
under 2015. Materialet ska spridas till minst fyra nya kommuner varje år. Materialet utvärderas
under året.
Navet har deltagit i ett EU-projekt om 3D teknik och under 2015 skrivs en teachers manual och
den sprids nationellt och internationellt under 2015/16.
Övrigt
En markandsföringsplan tas fram under våren 2015 och ska resultera i fler helgbesökare,
uppdrag, utbildningar och sponsorer.
Resultatmål 2015
 Minst 30 000 elever på teman
 Minst 18 000 besökare på helger och lov
 Minst 2 000 elever på teman i Matematikpalatset
 Minst 300 pedagoger på föräldramötespedagogikkurser
 Minst 1 000 lärarutbildningsdagar inom naturvetenskap och teknik
 Minst 1 000 lärarutbildningsdagar genomförs i matematik
 Minst 100 pedagoger erhåller minst fem halvdagars utbildningar i entreprenöriellt
arbetssätt inom teknik och naturvetenskap
 Minst 20 pilotklasser/grupper i olika åldrar ska genomföra olika teman i den nya
teknikavdelningen
 En rektorsutbildning genomförs
 Minst motsvarande 1000 lärarutbildningsdagar för personal i förskolan för att
implementera den reviderade Läroplanen genomförs.
 Vandringsutställningarna skall vara uthyrda 50% av året
 Minst 10 arrangemang, event för grupper utanför skolsystemet genomförs
 Kunskap och känsla, utbildningsprogram för företag och arbetsplatser, genomförs för
minst 300 personer.
 Navet kommer att delta i minst fem nationella och internationella forum
 Navet ska ingå i minst två EU-projekt
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Basverksamhet och tillväxtmedel år 2015

Bilaga 1

Rörelsens
Intäkter/Inkomster

Summa (+)

1. Intäkter

19 234 000

Summa 1

3210
3213
3260
3290
3590
3593
3594
3595
3598
3992
8310

Avgift från förbundsmedlemmar
Medfinansiering kommuner
Ers utförda arb o tjänster
Övriga avgifter och ersättningar
Övriga fakturerade kostnader
Fakturerade hyror, städ internt
Fakturerade datakostn internt
Fakturerade adm kostn internt
Fakturerade ek.tjänst + löneadm.
Övr.soc o andra avg enl lag/av
Ränteintäkter

Summa Inkomster/intäkter (1)

16 311 061
306 000
117 708
20 000
78 667
355 234
93 830
1 101 730
263 347
117 000
469 423

19 234 000

Rörelsens kostnader

Summa (-)

2. Lokalkostnader

1 116 000

3. Resekostnader

56 000

4. Tjänsteköp

327 000

5. Personalkostnader

7 344 000

6. Summa övriga kostnader

1 538 000

Summa kostnader (2-6)

5010
5014
5020
5060
5061
5191
5210
5410
5420
5430
5440
5460
5612

10 381 000

Lokalhyra
Parkeringsplats hyreskostnad
Elektricitet
Övrig fastighetsservice
Städkostnader
Fastighetsskatt
Hyra maskiner andra tekn. Anlägg
Inredning/Förbrukningsinv.
Programvara
Datorer tillbehör m m
Telefoner
Förbrukningsmaterial
Personalbilar försäkr. Skatt
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1 067 000
14 000
28 000
19 000
77 000
7 000
38 000
14 000
68 000
30 000

13 000
41 000
14 000

5613
5615
5619
5800
5830
5890
5930
6071
6075
6077
6110
6212
6230
6310
6250
6530
6560
6590
6970
7010
7020
7311
7322
7331
7332
7510
7610
7611
7620
7621
7690
7699

Personalbilar reparationer
Personalbilar, leasing
Personalbilar, övrigt
Resor m buss, tåg, flyg
Hotellkostnader
Övr resekostnader
Reklam/trycksaker
Uppvaktning, minnesgåvor t övr.
Förtäring
Konferenskostnader egna projekt
Kontorsmaterial
Telekommunikation
Datakommunikation
Företagsförsäkringar
Porto
Redovisningstjänster
Avgift Västkom
Tjänsteköp (inkl konsulter)
Böcker och tidningar
Arvode förtroendevalda
Löner t tjänstemän (AB‐avtal)
Förmånsvärde
Traktamenten obeskattad del
Bilersättning beskattad del
Bilersättning obesk del
Arbetsgivaravgifter
Kurs‐ och konferensavg
Utbildning personal
Sjuk‐ och hälsovård
Frisk‐ & företagshälsovård
Rekryteringskostnader
Uppvaktn. Minnesgåvor t personal

Summa (konton)

7460
2903
7571
7572
7575
XXXX

8 000
100 000
9 000
47 000
33 000
9 000
15 000
21 000
36 000
127 000
5 000
20 000
74 000
11 000
3 000
88 000
430 000
162 000
8 000
170 000
5 182 000
86 000
6 000
28 000
31 000
1 993 000
50 000
49 000
50 000
50 000
30 000
20 000
10 381 000

Pensionskostnader
Pensionsskuld ind. valet
Personalförsäkringar fora
Personalförsäkringar kfa
Personalförsäkringar övriga
Bidrag till projekt, tillväxt, miljö, kultur

Summa

0
800 000
0
18 000
35 000
8 000 000
8 853 000

19 234 000

Summa kostnader
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Medarbetarcentrum 2015

Bilaga 2

Rörelsens Intäkter/Inkomster

Summa (+)

1. Intäkter

0

Summa 1

0

3213 Finansiering Medarbetarcentrum (1)
3260 Ers utförda arb o tjänster (1)
Kursverksamhet
3592 Fakturerade resekostnader

2 145 000
418 000
278 000
5 000
2 846 000
Summa (-)

Summa Inkomster/intäkter (1)
Rörelsens kostnader
2. Lokalkostnader + städ

115 000

3. Resekostnader

23 000

4.Tjänsteköp

193 000

5. Personalkostnader

2 240 000

6. Summa övriga kostnader

275 000

Summa kostnader (2-6)

2 846 000

5010 Lokalhyra + städ (2)
5415 Kontorsmaskiner (6)
5420 Programvara (6)
5430 Personaldatorer mm (6)
5440 Telefoner (6)
5800 Resor m buss, tåg, flyg (3)
5830 Hotellkostnader (3)
5890 Övr resekostnader (3)
5930 Reklam/trycksaker (6)
6075 Förtäring (6)
6110 Kontorsmaterial (6)
6212 Mobiltelefoni (6)
6230 Datakommunikation (6)
6520 Ekonomitjänst och lönehantering(4)
6590 Tjänsteköp, it support databas, fördelningsnyckel
6970 Böcker och tidningar (6)
7021 Löner t tjänstemän (AB-avtal) (5)
7321 Resetillägg beskattad del (5)
7322 Traktamenten obeskattad del (5)
7331 Bilersättning beskattad del (5)
7332 Bilersättning obesk del (5)
7390 Egna utlägg (5)
7510 Arbetsgivaravgifter (5)
7611 Kurs- och konferensavg (6)
7621 Frisk- & hälsovård
7590 Övr. soc och andra avgifter
7519 Semesterskuld
7530 Löneskatt 7460 Pensionskostnader

115
0
0
0
5
10
8
5
5
2
2
14
30
68
125
1
1 690
1
2
10
20
2
515
30
6
0
30
150

Summa (konton)

2 846 000
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NAVET Budget 2015

Bilaga 3

INTÄKTER

Budget 2015

Driftsbidrag kommuner
VGR (verksamhetsstöd)
Permanent verksamhetsstöd
Skolverket
Högskolan Borås
Biologiska - Naturskolan
Mediapoolen

6 783 000
1 950 000

Entre och butik

1 200 000

Projekt o tjänster
Konferenser
Kompetensutveckling utbildingssektorn
Kompetensutveckling övriga - 3260
Fsg läromedel
Vandring, interakt spel, Berta pren
Projekt
Övriga poster
Eu-projekt
Summa projekt o tjänster

400 000
500 000
200 000
200 000
500 000
2 117 750
672 000
-

2 500 000
500 000
375 000
33 000

S:a intäkter
KOSTNADER

17 930 750

Löner
Semesterlöneskuld
AGA (arb giv avg) 30%
Pensionskostn. 4,5% generell
Löneskatt 24,26%
Pensionskostnad
Löneskatt 24,26%
Kpa + Fora (1,64+0,37%)

-7 300 000
-50 000
-2 190 000
-314 750
-79 000
-250 000
-60 000
-30 000

Personalkosntader
Kompetensutvekling
Friskvård
Arbetskläder
Resor
Summa personalkostnader

-50 000
-100 000
-20 000
-70 000
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Projekt
Material
Föreläsare
Summa projekt

-900 000
-200 000

Underhåll (drift verksamhet)
Transporter/bilen

-100 000
-50 000

Lokalkostnader Hyra
El, städ, larm, förs

-3 400 000
-700 000

Administration/kontor
Material
Inköpta tjänster
Summa administrationskostnader

-160 000
-130 000

Konsulter
Värdskap omkostnader

-347 000
-200 000

Data/Tele inkl datatjänster
Infobanken
Butiken
Marknadsföring
Hyra UBN (Nat.skolan)
Avskrivningar/ränta projekt 2013
Reserv

-200 000
-50 000
-100 000
-300 000
-50 000
-280 000
-250 000

S:a kostnader

-17 930 750

Resultat

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

PF 2 a-c) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a-c till handlingarna)

PF 3
BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Joakim Malmberg (FP): Inför studentmedarbetarsystem i Borås!
I december 2014 tecknade Sveriges kommuner och landsting, SKL en överenskommelse om bestämmelser för studentmedarbetare med ett antal fackliga organisationer.
Samtidigt rekommenderade SKL sina medlemmar besluta att anta ”Lokalt kollektivavtal Bestämmelser för studentmedarbetaravtal” som lokalt kollektivavtal.
Avtalet kan tillämpas för personer som studerar vid universitet, högskola eller eftergymnasial
utbildning. Avtalet ska bl.a. bidra till att stärka övergången från studier till arbete och stimulera
framtida kompetensförsörjning. Det är en terminsvis begränsad anställning med i genomsnitt
högst 15 timmars arbetstid per vecka. Studenternas löner ska vara avtalsmässiga och sättas individuellt. Varje studentmedarbetare ska ha en mentor.
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation har enligt delegation från kommunfullmäktige rätt att
teckna kollektivavtal. Förhandlingsdelegation har beslutat anta bestämmelser för studentmedarbetaravtal som lokalt kollektivavtal i enlighet med rekommendationen från SKL.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalls.
2015-03-02
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
2015-03-02

Annette Carlson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013 / KS0356 023
Handläggare: Pelle Pellby, tfn 033 357766
Datum/avdelningschef: 2015-03-02/Per Olsson
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Dnr 2013/KS0356

Koommunfullm
mäktige

Svarr på mo
otion a
av Joak
kim Malmberg
g (FP): Inför student
s
tmedarrbetars
system
m i Borå
ås!
Ärende
et
Joakim Malmberg
M
(F
FP) har vid kommunfulllmäktiges saammanträdee 2013-04-25 lämnat
motion om att införra studentm
medarbetarsystem Borås Stad.
I motion
nen föreslås att studentm
medarbetarssystem införrs i Borås Sta
tad.
Övervä
äganden
Konkurrrensen om eftertraktad
e
arbetskraft blir allt hård
dare. Det är därför viktigt att
skapa go
oda förutsättningar för B
Borås Stad att
a behålla, utveckla
u
ochh rekrytera kompek
tent personal med en
e vilja att gööra skillnad för Borås Stads invånarre.
Ungefärr 10 000 personer arbetaar i Borås Sttad. Det gör Borås Stad till Borås sttörsta
arbetspllats. Ca 250 olika yrkeskkategorier arrbetar för Bo
oråsarnas bäästa; inom baarnomsorg, älddreomsorg, skola,
s
folkhäälsa, vattenfförsörjning, bygglov, soccialtjänst, ku
ultur
eller någgot av våra andra
a
ansvarrsområden. Ett stort anttal yrkeskateegorier skapar
många yrkesingånga
y
ar till Borås Stad, som i sin tur skapar en mängdd attraktiva karriärvägar occh utvecklingsmöjligheteer.
Det finn
ns ett stort behov
b
av ettt gott samarb
bete mellan kommun occh högskolor/uuniversitet för
f att synligggöra de sam
mhällsnyttigaa uppdragen inom offen
ntlig sektor. Unggdomars utb
bildningsval och därefterr val av arbeetsgivare är aavgörande för
f vår
framtidaa kompetenssförsörjningg.
Det är viktigt
v
att un
ngdomar kann göra och gör
g strategisk
ka val av utbbildning utiffrån intresse- och
o viljeinrikktning i överrensstämmeelse med de kompetense
k
er arbetsmarrknaden
efterfråggar. Borås Sttad arbetar ppå flera sätt för att vi sk
ka vara ett sjäälvklart val vid
v valet
av arbettsgivare.
Det här är några exeempel på huur Borås Stad idag arbetar för att biddra till arbettsmarknadsankknytning:
I det perrsonalpolitisska program
mmets avsnittt om person
nal- och kom
mpetensförsörjning
framgår vikten av attt rätt personn med rätt kompetens
k
är
ä på plats vi
vid rätt tillfällle. Borås
Stad arb
betar på fleraa olika sätt fför att bidra till arbetsmaarknadsanknnytning und
der universitetss- och högskkolestudenteernas studiettid i syfte attt skapa godaa förutsättniingar för
Borås Sttad att rekryytera kompettent personaal. Mötet meed studenterr skapar sam
mtidigt
en möjliighet till kom
mpetensutveeckling, stärkker yrkesidentiteten ochh bidrar till stolthet
s
över arb
betet i Boråss Stad för våår befintliga personal. Ettt nära samaarbete mellan
n studenter och
o Borås Sttads befintligga medarbettare skapar dessutom
d
föörutsättningaar för ett
kunskap
psutbyte som
m stimulerarr till ständigaa förbättringgar av verksaamhetens efffektivitet, prodduktivitet occh kvalitet.
•

För att etablera kontakkter med po
otentiella bliv
vande medar
arbetare deltaar Borås
Stad årligen
n vid olika aarbetsmarknadsdagar för att
a marknadssföra Borås Stad
som arbetssgivare. Starrkdagen som
m anordnas av
a Högskolaan i Borås occh
SPIRA Näätverksmässaa som anord
dnas av Göteborgs Univversitet är exxempel
på detta.
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•

Borås Stad erbjuder också möjligheten att göra examensjobb eller praktik inom
någon av våra verksamheter. På kommunens studentinriktade webbsidor ges
förslag på uppsatsämnen inom många olika verksamhetsområden.
Det finns också en öppenhet för förslag på andra uppsatsämnen utifrån studenternas intresse- och viljeinriktning. Att erbjuda praktik är ett bra sätt att
etablera en relation med blivande potentiella medarbetare. Praktiken ger studenten en möjlighet att tillämpa de teoretiska kunskaperna i verkligheten och
en inblick i organisationens praxis, uppdrag och vad organisationens står för.

•

Mentorskap och studiebesök möjliggör för studenterna att träffa en professionsföreträdare med praktisk erfarenhet av yrket. Professionsföreträdaren får
möjlighet att reflektera över sitt arbete och yrkesval vilket skapar stolthet hos
medarbetaren. Reflektion över organisationens praxis möjliggör samtidigt
ständiga förbättringar av verksamheten.

•

Professionsföreläsningar ges inom ramen för flera utbildningsprogram utifrån
förfrågan från olika utbildningsanordnare.

Exemplen visar att Borås Stad redan arbetar för att ge studenter erfarenheter av arbetslivet före examen. Kommunstyrelsen ser det som viktigt att bidra till att vidga
studenternas möjlighetshorisonter så att de ser möjligheterna till en karriär inom offentlig sektor.
Borås Stads nuvarande personal har här en särställning gällande förmågan att profilera
och marknadsföra Borås Stad som en attraktiv arbetsgivare. Att på olika sätt skapa
möten mellan medarbetare i Borås Stad och potentiella blivande medarbetare är därför väl investerad tid när konkurrensen om eftertraktad arbetskraft blir allt hårdare.
Centrala studiestödsnämnden, CSN undersöker med ett visst mått av regelbundenhet
studerandes ekonomiska och sociala situation. Den senaste undersökningen genomfördes hösten 2013.
”Av studiemedelstagarna anger 39 procent att de arbetar vid sidan av
studierna, antingen i veckorna eller under helgerna. Det är en minskning med 3 procentenheter sedan 2011. Ungefär hälften av de studerande gör bedömningen att arbetet inte påverkar studierna. En fjärdedel anser att arbetet påverkar studierna negativt
och en knapp fjärdedel anser att arbetet påverkar studierna positivt. Andelen arbetande studiemedelstagare minskar trots att fribeloppet för inkomst har höjts de senaste åren. Andra faktorer än fribeloppet torde därför ha större betydelse för de studerandes arbete, t.ex. tillgången på arbete och att en större andel av studiemedelstagarna nu än tidigare anger att studiemedlen täcker deras levnadsomkostnader.
Den vanligaste orsaken till att studiemedelstagarna inte arbetar vid sidan
av studierna är att de vill koncentrera sig på sina studier. Många anger också att studierna är så krävande att de inte kan arbeta parallellt med dessa. Ganska många anger
att de vill arbeta men inte får något arbete. Hälften av studiemedelstagarna arbetar
med något helt annat än det de utbildar sig till medan en knapp tredjedel har ett arbete som ligger helt i linje med utbildningen. Många av dem som arbetar vid sidan av
studierna arbetar förhållandevis lite. Mer än hälften arbetar mindre än 20 timmar per
månad”.
Studenternas arbetstid är begränsad med anledning av att huvudfokus bör och ska
vara studierna. Studentarbetarsystem måste innebära långsiktiga och hållbara arbetsvillkor. Studentarbetarsystem får inte innebära en segmentering av arbetsuppgifter i
mer och mindre kvalificerade uppdrag, vilket kan resultera i minimerade förutsättningar för arbetsberikning.
I Borås stads personalpolitiska program konstateras att ”konkurrenskraftiga anställningsvillkor och tydliga erbjudanden attraherar de bästa medarbetarna och säkerställer
personal- och kompetensförsörjning”. En farhåga är att enklare och mindre kvalifice-
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rade arbetsuppgifter kommer att åligga studentmedarbetaren på grund av studentens
begränsade möjligheter att ta sig an mer komplexa och omfattande uppdrag.
Att införa studentmedarbetarsystem innebär en utökad belastning på ordinarie medarbetare för introduktion, vilket även tar tid i anspråk från den tid som idag används
för mentorskap och att vägleda studenter vid examensarbeten och praktik.
Årskostnaden för en studentmedarbetare som anställs på max 15 timmar/vecka kan i
ett studentmedarbetarsystem beräknas till cirka 150 000 kronor. Kostnader som torde
kunna rymmas inom respektive verksamhets ekonomiska ram. Utöver personalkostnad och resurs för introduktion så kan det finnas merkostnader för arbetsplats och
arbetsverktyg.
Frågan om studentarbetarsystem är aktuell på flera håll. Det första kollektivavtalet
tecknades mellan Fastigo, Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation och ett antal
fackliga organisationer. Syftet med kollektivavtalet är att det ska underlätta övergången mellan studier och yrkesliv samt att tillföra branschen aktuell kunskap.
Bedömning
Kommunstyrelsen ser det som viktigt att bidra till studenternas möjlighetshorisonter
så att de ser möjligheterna till en karriär inom offentlig sektor.
I Borås Stad görs redan idag en mängd olika insatser för att bidra till ökad arbetsmarknadsanknytning under universitets- och högskolestudenternas studietid. Det är
ett arbete som Kommunstyrelsen vill fortsätta utveckla som en del i Borås Stads arbete att behålla, utveckla och rekrytera kompetenta medarbetare och stärka bilden av
Borås Stad som attraktiv arbetsgivare.
I december 2014 tecknade Sveriges kommuner och landsting, SKL en överenskommelse om bestämmelser för studentmedarbetare med ett antal fackliga organisationer.
Samtidigt rekommenderade SKL sina medlemmar besluta att anta Lokalt kollektivavtal Bestämmelser för studentmedarbetaravtal som lokalt kollektivavtal.
Avtalet kan tillämpas för personer som studerar vid universitet, högskola eller eftergymnasial utbildning. Avtalet ska bla bidra till att stärka övergången från studier till
arbete och stimulera framtida kompetensförsörjning. Det är en terminsvis begränsad
anställning med i genomsnitt högst 15 timmars arbetstid per vecka. Studenternas löner ska vara avtalsmässiga och sättas individuellt. Varje studentmedarbetare ska ha en
mentor.
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation har enligt delegation från kommunfullmäktige rätt att teckna kollektivavtal. Förhandlingsdelegation har beslutat anta bestämmelser för studentmedarbetaravtal som lokalt kollektivavtal i enlighet med rekommendationen från SKL.
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalls.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Per Olsson
Personalchef

Motion

2013-04-25

Inför studentmedarbetarsystem i Borås!
Flera kommuner har infört något som går under namnet studentmedarbetarsystem. Tanken är
att studenter på högskola/universitet parallellt med studierna får anställning av kommunen och
utför kvalificerade arbetsuppgifter. Det kan röra sig om att arbeta mellan 10-15 timmar i
veckan. Idag är det många studenter på våra högskolor och universitet som arbetar extra
utöver studierna – men påfallande ofta med icke kvalificerade arbetsuppgifter.
Fackförbundet Jusek skriver ”Många av Sveriges nyexaminerade akademiker har alldeles för
lite relevant arbetslivserfarenhet med sig ut på arbetsmarknaden. Sju av tio får till exempel
aldrig möjlighet till praktik under utbildningen och den värdefulla kontakt med arbetslivet
som den ger.”
De förklarar vidare att ”Samtidigt jobbar många vid sidan av sina studier. De flesta gör det
för att försörja sig under studietiden, med arbetsuppgifter som inte är kvalificerade.
Studenterna behöver med andra ord både en extra inkomst och bättre arbetslivsanknytning –
det borde inte vara en omöjlig kombination. Möjligheten finns sedan länge i Danmark:
studentmedarbetaranställningar.
En av Juseks hjärtefrågor är att underlätta steget från utbildning till arbetsliv. Som ett led i
detta arbetar vi för att fler ska få möjlighet att bli studentmedarbetare”. 1
Att anställa studenter från teoretiska högskoleutbildningar var från början en dansk reform.
Nu har dock en del svenska kommuner hakat på. I Sverige har bland annat Region Skåne
infört studentmedarbetarsystem och ansvarig enhetschef på personalstrategiska funktionen
kommenterar systemet enligt följande ”Både handledare och studentmedarbetare är
positiva”2
I skrivande stund söker Växjö kommun studentmedarbetare inom systemvetenskap, Alvesta
kommun studentmedarbetare inom kommunikation och marknadsföring och till Kristianstad
söker de en studentmedarbetare till Kompetenscentrum Ekonomi.
För att underlätta för Borås Stad att rekrytera kompetent personal i framtiden och för att
underlätta för studenter att få relevant arbetslivserfarenhet är det min övertygelse att Borås
Stad har mycket att vinna på att införa ett studentmedarbetaresystem.
Därför förslår jag:
•

Att Borås Stad inför studentmedarbetarsystem enligt vad som beskrivits i motionen.

Joakim Malmberg (FP)

http://www.jusek.se/Karriar/Studentmedarbetare/ avläst den 24/3-13
http://www.jusek.se/EJ-IMENY/Eventbeskrivningar/Studentmedarbetare/Studentmedarbetare--en-vag-in-paarbetsmarknaden/ avläst den 24/3-13
1
2

PF 4

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Björn Qvarnström (SD) och Johan Österlund (SD)
om kompensation vid sjukdom för anställda inom barnomsorg och
vård och omsorg i Borås stad
Lag om sjuklön (1991:1047) reglerar att sjuklön inte utges första dagen i sjukperioden. Reglerna
kring karensdag är inte dispositiv. Det innebär att Borås Stad som arbetsgivare inte kan besluta
om policy eller teckna kollektivavtal som är i strid med gällande lagstiftning. Detta har också
stämts av med Sveriges kommuner och landsting, SKL, i januari 2015.
Utifrån gällande lagstiftning, kollektivavtal och ställningstaganden från Sveriges kommuner och
landsting är det stadskansliets uppfattning att det varken är korrekt eller möjligt att ta fram en
modell som innebär kompensation vid sjukdom i Borås Stad i enlighet med motionens förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.

2015-02-26
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
2015-02-26
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0090 020
Handläggare: Annica Dahlén, tfn 033-35 77 16
Datum/avdelningschef: 2015-01-23/Per Olsson
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Dnr 2015/KS0090

Kommunfullm
K
mäktige

Svar på motion av Björn Q
Qvarnströ
öm (SD) oc
ch Johan Ö
Österlund
d (SD)
om kom
mpensatio
on vid sju kdom för anställda inom barn
nomsorg och
vård och omsorg i Borås stad
Q
(SD) och Joohan Österluund (SD) harr vid Komm
munfullmäkttiges
Björn Qvarnström
samman
nträde 2015--01-15 lämnaat motion om kompenssation vid sjuukdom för anställda
a
inom baarnomsorg och
o vård ochh omsorg i Borås
B
Stad.
I motion
nen föreslås Kommunsttyrelsen få i uppdrag attt utreda möjjligheterna för
f Borås
Stad att som arbetsggivare ta fram
m en modelll som inneb
bär en komppensation vid
d sjukdom förr anställda in
nom barnom
msorg och våård och omssorg i Boråss Stad.
Överväg
ganden
Lag om sjuklön (1991:1047) regglerar att sjuuklön inte uttges första ddagen i sjukp
perioden.
Reglernaa kring karen
nsdag är intte dispositiv. Det innebäär att Borås SStad som
arbetsgivvare inte kan
n besluta om
m policy elleer teckna kolllektivavtal ssom är i strid
d med
gällandee lagstiftningg. Detta har också stämtts av med Sv
veriges komm
muner och
landsting, SKL, i jan
nuari 2015. E
Enligt SKL är syftet meed karensdagg att det ska finnas
en självrrisk vid alla former av sjjukdom och
h karensdag ska tillämpaas vid all sjukkdom
oaktat sjjukdomsorsak.
I Allmän
nna bestämm
melser, AB, § 10 momen
nt 4 reglerass att arbetsgiivare kan meeddela
medarbeetare förbud
d att arbeta fför att förhin
ndra att smitta sprids. U
Under ett såd
dant
förbud behåller
b
med
darbetaren aavlöningsförrmånerna. I AB framgårr också att om
o
medarbeetaren insjukknar under ttiden för ett sådant förb
bud ska arbeetstagaren isttället få
sjuklön enligt sjuklö
önelagen (SjL
LL) och AB
B § 28.
I § 6 i sjuklönelagen
n finns ocksåå ett allmäntt högriskskyydd avseendee karensdagar som
gäller oaavsett orsak till frånvaroon. Högrisksskyddet inneebär att när een försäkrad
d har
haft 10 karensdagar
k
r under en toolvmånaderssperiod så sk
ka arbetsgiva
varen betala ut
u
sjuklön redan från första
f
dagenn i en sjukperiod.
I motion
nen hänvisas till att Enkköpings kom
mmun ser öv
ver möjlighetterna att undvika
lönebortfall vid sjukkdom. Efterr kontakt meed Enköpingg konstateraas att det änn
nu inte
skett någgra förändriingar avseennde rutiner kring
k
hanteriing av karennsdag och sju
uklön.
I motion
nen tas ocksså Akademisska sjukhuseet som exem
mpel på att ”aarbetsgivareen
beordrarr den som är
ä krasslig attt stanna hem
mma på grun
nd av smittoorisken”. Effter
kontakt med Akadeemiska sjukhhuset konstaateras att någgon sådan geenerell möjliighet
inte finn
ns.
Det finn
ns ytterligaree kommunerr i landet som
m behandlat motsvarannde motion bl.a.
b
Malmö Stad
S och Aliingsås komm
mun. Ingen
n av dessa haar bifallit mootionen.
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Bedömning
Utifrån gällande lagstiftning, kollektivavtal och ställningstaganden från Sveriges
kommuner och landsting är det stadskansliets uppfattning att det varken är korrekt
eller möjligt att ta fram en modell som innebär kompensation vid sjukdom i Borås
Stad i enlighet med motionens förslag.
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunalråd
Per Olsson
Personalchef

Motion om kompensation vid sjukdom för anställda inom
barnomsorg och vård och omsorg i Borås stad
För den första sjukskrivningsdagen som kallas för karensdag får arbetstagaren ingen
sjukersättning som kompenserar för lönebortfallet. Karensdagarna blir i många fall
kostsamma för de yrkesgrupper som ofta på grund av sitt arbete, utsätts för olika virus och
andra sjukdomar. Vi tänker i första hand då på personal inom barnomsorgen och äldrevården.
Inom denna målgrupp går många till jobbet trots att de är lite krassliga, vilket kan leda till att
fler smittas och insjuknar.
Som exempel kan nämnas att när personal inom barnomsorg har varit på sin arbetsplats och
tagit hand om ett vinterkräksjukt barn och att detta då leder till att den anställde blir sjuk.
Då är det den anställde som förutom att blir sjuk, även drabbas av ett lönebortfall.
Detta tycker vi är fel, när det egentligen är själva arbetsplatsen som orsakat sjukdomen.
Här tycker vi att det är arbetsgivaren som måste ta sitt ansvar och ge arbetstagaren möjlighet
att undvika lönebortfall.
Att ta bort karensdagen går inte, eftersom att den är lagstadgad.
I samband med svininfluensautbrottet försökte flera kommuner slopa karensdagen, men de
fick backa. Istället kan en lösning vara att arbetsgivaren beordrar den som är krasslig att
stanna hemma på grund av smittorisken. Då kan arbetsgivaren betala ut full lön. Detta är
något som bland annat Akademiska sjukhuset i Uppsala använt sig av när vinterkräksjukan
härjade som mest. I Enköpings kommun ser man nu över möjligheterna för att lönebortfall ska
undvikas, för de anställda som blir smittade på jobbet och insjuknar.
De ska helt enkelt inte förlora ekonomiskt på att stanna hemma.
Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att: ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna för Borås stad som arbetsgivare,
att ta fram en modell som innebär en kompensation vid sjukdom för anställda inom
barnomsorg och vård och omsorg i Borås stad.

Björn Qvarnström SD

Johan Österlund SD

PF 5

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP): Kostnadsfria pedagogiska måltider i förskolan!
Idag ges personalen förutsättningar att äta tillsammans med barnen i form av subventionerad
måltidskostnad, (halvt lunchpris) och det motsvarar 23 kronor/måltid.
Den beräknade kostnaden för att införa kostnadsfria pedagogiska måltider i förskolan är 4,7
mnkr. Utgångspunkt för beräkningen är att 3 personal/avdelning (20 barn) äter tillsammans med
barnen, ökade livsmedelskostnader samt minskade intäkter.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kostnadsfria pedagogiska måltider i förskolan skulle sannolikt tillföra verksamheten fördelar men samtidigt behövs i så fall ekonomiska resurser tillföras nämnderna för ett genomförande. För närvarande finns det andra behov
som behöver prioriteras före kostnadsfria pedagogiska måltider.
Motionen är därmed besvarad.

2015-02-26
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
2015-02-26
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0266 028
Handläggare: Annica Dahlen, 033-35 77 16
Datum/avdelningschef: 2014-11-25/Per Olsson
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Dnr 2014/KS0266

Kommunful
K
llmäktige

Svarr på mo
otion a
av Morg
gan Hja
almars
sson (F
FP):
Kosttnadsfrria ped
dagogis
ska må
åltider i förskolan
Morgan Hjalmarsso
on (FP) har vvid Kommuunfullmäktigges sammantträde 2014-003-20
d motion.
inlämnaat rubricerad
I motion
nen föreslås att stadsdellsnämnderna får i uppdrrag att införra kostnadsfr
fria pedagogiskka måltider i förskolan.
Motioneen har varit remitterad ttill stadsdelsn
nämnderna i Norr, Västter och Östeer. För
samman
nställning avv remissvar sse bilagan.
Stadsdellsnämnderna tillstyrker motionen. I remissvaren
n understrykks vikten avv att
pedagoggerna äter tilllsammans m
med barnen och att det bör ingå i dde ordinarie
arbetsup
ppgifterna. Måltiderna
M
i förskolan är en pedago
ogisk aktiviteet och att deet är
viktigt att
a personaleen ges förutssättningar attt kostnadsfrritt äta tillsam
mmans med
d
barnen. Idag ges personalen förrutsättningaar att äta tillssammans meed barnen i form av
subventiionerad målltidskostnadd, (halvt luncchpris) och det
d motsvaraar 23
kronor//måltid).
I remisssvaren framggår också attt stadsdelsnäämnderna Väster
V
och N
Norr anser attt
ekonom
miska medel behöver
b
tillfföras verksamheten för att möjliggööra ett införande.
Stadsdellsnämnd Össter pekar påå de ekonom
miska konsek
kvenserna ooch förutsättter att
dessa uttreds.
Verksam
mheten komm
mungemenssam Kost haar på uppdraag av stadsdeelscheferna arbetat
fram ettt förslag till rutiner
r
samtt kostnadskaalkyl för sub
bventioneradd alternativt
kostnadsfria pedago
ogiska måltidder. I utredn
ningen1 redo
ovisas bla skkattemässigaa
regelverrk för fri elleer subventionnerad måltid
d inom pedaagogiska verrksamheter, syftet
och omffattning avseeende pedaggogiska målttider samt reegler för peddagogiska måltider.
m
Pedago
ogiska må
åltider
I utredn
ningen angess också vilkaa kriterier so
om behöver vara uppfylllda för att måltiden
m
ska defin
nieras som pedagogisk
p
m
måltid.
En pedaagogisk målttid ingår i deen anställdess arbetsuppggifter och uttförs under arbetsa
tid.
· Den pedagogiska måltiden
m
skaa vara schem
malagd och ingå
i
i personnalens arbettstid.
· Person
nal ska skapaa en trevlig ooch aptitfräm
mjande målttidssituationn.
· Person
nal ska sitta och äta tillsaammans meed förskolebarn.
”Rutinerr – Pedagogiskka måltider, skkola, förskola och
o äldreomsorg, Pernilla Lan
andström och Anette
A
Fleischer 2014-02-27
1
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· Personal ska föregå med gott exempel och visa hur en balanserad måltid ser ut.
· Personal ska försäkra sig om att respektive förskolebarn serveras rätt mat.
· Personal som av medicinska orsaker eller etiska skäl behöver specialkost erbjuds
detta enligt fastlagd meny.
· Personal ska delge ansvarig kock eventuella synpunkter på måltiden och maten som
serveras så snart som möjligt men vid annat tillfälle än vid måltidssituationen.
· Pedagogiska måltider beställs/avbeställs från kostverksamheten enligt samma rutiner
som barnportionerna.
· Pedagogiska måltider betalas via löneavdrag. Pedagogiskt ätande personal skall läsligt
anteckna namn och personnummer på för detta avsedd plats i anslutning till varje
måltid. I de verksamheter där kortläsare finns ska denna användas av samtliga i
personalgruppen.
Om ovanstående kriterier är uppfyllda är måltiden att betrakta som en pedagogisk
måltid. Den subventionerade måltiden är då skattefri.
Kostnad för införande av pedagogiska måltider
I utredningen görs en beräkning av kostnaden för att införa kostnadsfria pedagogiska
måltider i förskolan. Utgångspunkt är att 3 personal/avdelning (20 barn) äter
tillsammans med barnen, ökade livsmedelskostnader samt minskade intäkter.
Sammantaget innebär detta en beräknad kostnad på cirka 4,7 mnkr för
stadsdelsnämnderna.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kostnadsfria pedagogiska måltider i förskolan skulle sannolikt tillföra verksamheten fördelar men
samtidigt behövs i så fall ekonomiska resurser tillföras nämnderna för ett genomförande. För närvarande finns det andra behov som behöver prioriteras före kostnadsfria pedagogiska måltider.
Motionen är därmed besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Per Olsson
Personalchef

REMISSAM
R
MMANSTÄL
LLNING
Datum
D

Sida
1(1)

Dnr 2014/KS0266

Stadskanslliet
Enheten föör personal och förhand
dling
Handläggaare: Annica Dahlen
D

Motion: Ko
ostnads
sfria pe
edagog
giska m
måltide
er i
försk
kolan!
Inkom
mna yttra
anden i s
sammanffattning
Stadsdelsnämnde
en Öster

Stadsdellsnämnden Öster
Ö
besluttar att tillstyrrka motioneen ”Kostnaddsfria pedagogiska
uppfattningg om
måltiderr i förskolan
n”. Stadsdels nämnden Öster
Ö
delar motionärens
m
vikten avv att pedago
ogerna äter ttillsammans med barnen
n och det böör ingå i de ordinarie
o
arbetsup
ppgifterna.
Stadsdellsnämnden Öster
Ö
ser koostnadsfria pedagogiska
p
måltider i fö
förskolan som
m ett
steg i rättt riktning fö
ör att vara een attraktiv arbetsgivare.
a
.
Stadsdelsnämnde
en Norr

Stadsdellsnämnden Norr
N tillstyrrker motioneen och överssänder svareet till Komm
munstyrelsen.
Stadsdellsnämnden Norr
N har fåttt möjlighet att yttra sig över en mootion som fö
öreslår
införanddet av kostnadsfria pedaagogiska mååltider i försk
kolan. Måltidderna i förskkolan är
en pedaggogisk aktivvitet. Det är också ett tilllfälle att mötas och sam
mtala. Det är därför
viktigt att
a förskolan
ns personal bbereds förutsättningar attt kostnadsffritt äta tillsaammans
med barrnen. Stadsd
delsnämndenn Norr tillstyyrker därför motionen.
Stadsdelsnämnde
en Väster

Stadsdellsnämnd Vääster tillstyrkker motionen
n med tilläggget att ekonoomiska med
del behöver tilllföras verkssamheten föör att möjligggöra införan
ndet.
Rutiner för pedagoggiska måltideer har tagits fram av kom
mmungemeensam kost i SDN
Väster och
o i samban
nd med det har det även
n gjorts berääkningar av eekonomiskaa effekter
kopplat till kostnadssfria måltideer i förskolan
n.
Kommuunstyrelsen tog
t beslut 20001 att pedaagogisk lunch ska vara ssubventionerrad för
personaal inom förskkola, skola ooch äldreom
msorg. Det in
nnebär ett haalvt lunchprris av
fastställtt pris och i nuläget
n
är deet 23 kr inom
m förskola/skola.
Pedagoggiska måltideer är viktiga och förutsäättningen förr att skapa ggoda matvan
nor bör
starta näär barnen är små. Syftett med den peedagogiska måltiden
m
är aatt skapa en
n måltidsmiljö
ö som är luggn och balannserad och som på ett naturligt sätt skapar förutsättningar för
f samtal krring mat, mililjö och hälsaa.
Ett besluut att införaa fria pedagoogiska måltid
der skulle med all säkerhhet innebäraa många
fördelarr för verksam
mheten menn är inte möjligt att införra utan att säärskilda ekon
nomiska
medel då
d tillkommeer.
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MOTION
Morgan Hjalmarsson

2014-03-12
Kommunfullmäktige

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

-

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

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

Uppdra åt stadsdelsnämnderna att införa kostnadsfria pedagogiska måltider i
förskolan

För Folkpartiet Liberalerna
Morgan Hjalmarsson
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BESLUTSFÖRSLAG

Avtal med IF Elfsborg om marknadsföringssamarbete
för 2015
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen träffar avtal med IF Elfsborg om marknadsföringssamarbete för 2015 enligt förslag.

2015-03-11
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0828 105
Handläggare: Marie Ingvarsson, tfn 033 – 35 71 18
Datum/avdelningschef: 20150304/MI

Programområde: 1

Avtal om marknadsföringssamarbete
Detta avtal har träffats mellan IF Elfsborg, nedan kallad klubben, och Borås Stad Kommunstyrelsen, nedan kallad kommunen, i gemensamt syfte att marknadsföra Borås.
1. Avtalet avser säsongen 2015 och gäller 1 april till 31 december 2015.
2. Klubben spelar under säsongen i Allsvenskan. Avtalet gäller det svenska seriespelet och spel i
Svenska cupen. Spel i europeisk liga eller cup är inte inkluderat.
Klubbens åtagande
3. Klubben använder en matchtröja med ordet Borås tydligt på framsidan – placering och
storlek efter överenskommelse mellan parterna.
4. Kommunen får vid klubbens hemmamatcher exponera ett budskap på led-skyltarna vid
planens långsida.
5. Kommunen kan använda spelare ur laget i aktiviteter eller fotografering för att marknadsföra
Borås, och vid aktiviteter exempelvis i kommunens ungdomsverksamhet. Detta kan ske vid
upp till tre tillfällen under kontraktstiden. Parterna överenskommer för varje tillfälle hur
många och vilka spelare som deltar. Klubben ska sträva att möta kommunens eventuella
önskemål om namngivna spelare.
6. Kommunen får tjugo biljetter till varje klubbens hemmamatcher i Allsvenskan att lotta ut
bland Borås Stads anställda.
Kommunens åtagande
7. Kommunen betalar till klubben 500 000 kr. Pengarna betalas mot faktura från klubben.
Övrigt
8. Avtalet förutsätter att klubben tar avstånd från droger och dopning. Om klubben brister i
detta upphör avtalet omedelbart att gälla, halva summan i p 7 förfaller till återbetalning, och
klubben ansvarar för att avlägsna exponering enligt p 3. Kommunen har rätt att avgöra om
klubben brustit i detta avseende.
9. Eventuella produktionskostnader för kommunens exponering på matchtröjor och i digitala
medier anses ingå i klubbens normala omkostnader och betalas av klubben.
10. Eventuell reklamskatt betalas av kommunen.
11. Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.
Borås den

Sten Strinäs
IF Elfsborg

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

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

Slutliga koncernbidrag år 2014 inom koncernen Borås
Stadshus AB
Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-19 att delegera besluten om slutliga koncernbidrag inom koncernen Borås Stadshus AB.
Borås Stadshus AB kan nu konstatera att det jämfört med de preliminära koncernbidragen finns anledning att öka koncernbidraget från Borås Elnät AB med 15 000 kronor samt att öka koncernbidraget till
BoråsBorås TME AB med motsvarande 15 000 kronor. Med denna korrigering fastställs slutliga koncernbidrag enligt bilagd redovisning.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Borås Stadshus AB:s förslag till slutliga koncernbidrag godkänns.
2015-03-04
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-03-05
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0100 045
Programområde: 1
Handläggare: Evelina Pirs, tfn 033-35 71 29
Datum/avdelningschef: 2015-03-04, Christer Johansson

Förslag till slutliga koncernbidrag 2014
BSAB
RÖRELSENS INTÄKTER

belopp i tkr om inte annat anges
Borås Elnät
BEMAB

Djurparken

Parkering

IBAB

BoråsBorås

BSTF AB

Totalt

0

239 255

1 004 033

52 432

32 450

18 521

5 616

1 890

1 354 197

RÖRELSENS KOSTNADER

-195

-189 128

-928 916

-65 184

-22 797

-13 441

-21 248

-9 600

-1 250 509

RÖRELSERESULTAT

-195

50 127

75 117

-12 752

9 653

5 080

-15 632

-7 710

103 688

Summa finansiella poster
Extraordinära poster

-4 336

-5 396

-29 359

-1 654

-889
0

-1 383

-113

-74

-43 204
0

-4 531

44 731

45 758

-14 406

8 764

3 697

-15 745

-7 784

60 484

-5,4

28,8

77,1

-13,0

4,3

1,7

-15,7

-6,0

71,8

15 759

7 778

-9 140

-1 700

RESULTAT EFTER FINANSIELLA
OCH EXTRAORDINÄRA POSTER
Budget 2014, mnkr
Koncernbidrag, erhållna
Koncerbidrag, lämnade
Bokslutsdispositioner
Förändring periodiseringsfond
Avskrivningar utöver plan
Övrigt
Summa
RESULTAT FÖRE SKATT

4 531

14 522

14 522

-8 920

-2 781

15 759

7 778

42 590
-42 590
0
220
-34 626
-24 317
-58 723

116

-156

916

14

-6

1 761

-31 750

220
-12 856
4 531

-44 606

-20 689
-24 317
-45 006

0

125

752

-1 081

diff
0

E3

BESLUTSFÖRSLAG

Kapitaltäckningsgaranti för Borås Stadshus AB och
Inkubatorn i Borås AB
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kapitaltäckringsgaranti till Borås Stadshus AB och Inkubatorn i Borås AB godkänns.

2015-03-04
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-03-04
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0252 107
Programområde: 1
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef:2015-03-04, Christer Johansson

Sida
1(1)
2015-03-16

Dnr 2015/KS0252

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson
Kommunfullmäktige

Kapitaltäckningsgaranti för Borås Stadshus
AB och Inkubatorn i Borås AB
På begäran från revisorerna i Borås Stadshus AB och Inkubatorn i Borås AB har en
kapitaltäckningsgaranti framtagits till dessa bolag. I kapitaltäckningsgarantin försäkrar
Borås Stad att det egna kapitalet i Borås Stadshus AB och Inkubatorn i Borås AB vid
var tid har ett eget kapital som är minst lika med aktiekapitalet. Borås Stadshus AB
lämnar för egen del kapitaltäckningsgaranti till dotterbolagen Borås Energi och Miljö
AB, Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB samt Borås Stad Textile Fashion Center AB (BSTF).
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kapitaltäckringsgaranti till Borås Stadshus AB och Inkubatorn i Borås AB godkänns.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Christer Johansson
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KAPITALTÄCKNINGSGARANTI
Till
• Borås Stadshus AB, 556547-5646
• Inkubatorn i Borås AB, 556685-7362
Borås Stad, 212000-1561, åtar sig härmed att svara för att ovan nämnda, helägda,
bolags egna kapital vid varje tillfälle uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet.
Detta åtagande ska fullgöras genom tillskott såsom tillskjutande av kapital,
avskrivning av fordringar eller på annat sätt.
Denna garanti gäller från räkenskapsåret 2015 och fram till dess bolagsstämma ägt
rum närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Garantin gäller endast så länge
Borås Stad kvarstår som ägare till bolagen.
Genom vårt undertecknande bekräftar vi vår vilja och förmåga att fullgöra de
åtaganden som följer av denna kapitaltäckningsgaranti.
Borås 2015-04-16
Borås Stad

.............................................................................
Ulf Olsson, Kommunstyrelsens ordförande

