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Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 9 februari 2015 kl 14.00.
Ulf Olsson
Göran Björklund

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

1

Anmälningsärenden:
a)

Inbjudan till möte om budget.
(2014/KS0836 041-1)

b)

Protokoll för Sjuhärads samordningsförbund 2014.
(2014/KS0130 106-1)
(Bil)

c)

Protokoll för Sjuhärads samordningsförbund 2015.
(2015/KS0128 106-1)
(Bil)

d)

Sammanträdesplan för Sveriges Kommuner och
Landsting för år 2015.
(2014/KS0355 006-1)

(Bil)

Regionfullmäktiges sammanträdestider för återstoden av 2014 och för helåret 2015.
(2014/KS0754 006-1)

(Bil)

Sammanträdestider för Regionfullmäktige 2015.
(2014/KS0562 006-1)

(Bil)

e)

f)
g)

Protokoll från direktionens sammanträden för
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund 2014.
(2014/KS0169 106-1)
(Bil)

h)

Direktionsprotokoll 2014 för Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund.
(2014/KS0168 106-1)

(Förslag: a–h till handlingarna)
Kc

2

(Bil)

Anmälan av delegationsbeslut
a)

Delegation för upplåtelse av sessionssalen i
Fullmäktigehuset.
(Ärende 1/2015, 2015-01-21)
(2015/KS0053 282-1)

(Förslag: a till handlingarna)

(Bil)
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2015-02-09

Kc
PF

3
1

Nämndbudget 2015:2 för Kommunstyrelsen.
(2014/KS0839 041-1)

(Bil)

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för vakansprövning: återbesättning av
vakant tjänst dock ej avdelningschef, verksamhetsansvarig eller förvaltningschef.
(Den 4 november 2014–den 7 januari 2015: ärendenummer
347, 381, 426, 430, 433, 437, 439–487, 489–522, 524–
526 och 528–531/2014)
(2014/KS0002 023-1)

b)

Delegation för vakansprövning rörande verksamhetsansvarig, avdelnings- och förvaltningschef.
(Den 21 november 2014–den 7 januari 2015: ärendenummer
5–7/2014)
(2014/KS0003 023-1)

c)

Delegation för vakansprövning: återbesättning av
vakant tjänst dock ej avdelningschef, verksamhetsansvarig eller förvaltningschef.
(Den 5–9 januari 2015: ärendenummer 2–8/2015)
(2015/KS0002 023-1)

(Förslag: a–c till handlingarna)
KU

1

Anmälningsärenden:
a)
b)

Frågor om äldreomsorg.
(2014/KS0734 739-3)

(Bil)

Centrala pensionärsrådets protokoll från
sammanträdet den 5 december 2014.
(2014/KS0026 103-3)

(Bil)

(Förslag: a–b till handlingarna)
M

1

Utbyggnad av ny gata för bostäder, förskola och vårdboende på
Dammsvedjan.
(2015/KS0112 311-2)
(Bil)
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E

1

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Beslut i ärenden om betalkort i tjänsten till förtroendevalda och tjänstemän
(1 juli–31 december 2014, Ärende 19–35).
I enlighet med gällande delegation har under perioden juli till
december 2014 beslutats om 17 st nya betalkort. Av dessa har
13 st en kreditgräns på 3.000 kronor, 2 st har en kreditgräns på
4.000 kronor, 1 st har en kreditgräns på 5.000 kronor och 1 st
en kreditgräns på 10.000 kronor.
(2014/KS0055 002-1)

b)

Likviditetsfrågor – upptagande av lån
(15 januari 2015, Ärende 03)
För finansiering av internbankens utlåning till de kommunala
bolagen omsätter Borås Stad ett lån på 300 miljoner kronor den
19 januari 2015, enligt delegationsbeslut den 15 januari 2015.
(2015/KS0044 045-1)

c)

Avskrivning av fordringar intill ett belopp av ett halvt
basbelopp i varje särskilt ärende
(26 januari 2015, Ärende 01)
Fordringar om en sammanlagd summa av 371 709 kronor, alla
under ett halvt basbelopp per gäldenär, har avskrivits i enlighet
med delegation.
(2015/KS0050 108-1)

(Förslag: a–c till handlingarna)
E
E

E
E

2
3

4
5

Avskrivning av fordringar över ett halvt basbelopp.
(2015/KS0049 108-1)

(Bil)

Utökad låneram för Borås Stads certifikats- och obligationsprogram.
(2015/KS0121 045-1)

(Bil)

Alkolås hos Borås Lokaltrafik AB – utvärdering från bolaget.
(2007/KS0685 531-2)

(Bil)

Svar på motion av Sven-Erik Håkansson (C) och Alexander
Andersson (C); Bygg ett aktivitetsområde på Gånghesters
stationsområde.
(2014/KS0523 824-2)

(Bil)
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E

SP
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1

Svar på motion av Anna Svalander (FP) angående tillagningskök på Almåsgymnasiet.
(2014/KS0293 291-3)

(Bil)

Samrådsyttrande över detaljplan för del av Hulta 4:1.
(2014/KS0641 214-2)

(Bil)

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

Kc 2 a) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a till handlingarna)

Kc3

BESLUTSFÖRSLAG

Nämndbudget 2015:2 för Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens budget består av två ramar, Stadskansliet och Kommungemensam verksamhet.
Kommunbidraget uppgår till 172 500 tkr, fördelat på Stadskansliet 70 250 tkr och på Kommungemensam verksamhet 102 250 tkr.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Nämndbudget 2015:2 för Kommunstyrelsen fastställs.

2015-01-29
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0839 041
Handläggare: Evelina Pirs, tfn 35 71 29
Datum/avdelningschef: 20150113/Svante Stomberg

Programområde: 1

Budget facknämnder 2015:2
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1 Inledning
Kommunstyrelsen ska leda förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga
nämnder och de kommunala bolagens verksamhet. Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan
inverka på kommunens utveckling och ekonomi, och särskilt ägna sig åt målsättnings-, framtids- och
uppföljningsfrågor samt strategiskt arbete.
Kommunstyrelsen har ett i kommunallagen särskilt reglerat ansvar för att hålla övriga nämnder under
uppsikt. 2015 förändras kommunallagen så att det förtydligas att uppsiktsplikten även omfattar de
kommunala bolagen samt eventuella kommunalförbund som kommunen är medlem i. Utöver denna
uppsiktsplikt ska Kommunstyrelsen arbeta med intern kontroll. Kommunstyrelsens uppgiftsplikt är av
yttersta betydelse för en god ledning och styrning av Borås Stad.

2 Omvärldsanalys
Framtiden ställer krav på kommunen att möta boråsarnas önskan om hög kvalitet på service, ökad
valfrihet, inflytande och delaktighet. Borås Stads förmåga att möta kraven beror på vårt systematiska
arbete med ständiga förbättringar samt vår skicklighet att rekrytera medarbetare med rätt kompetens,
och sedan behålla och utveckla dem. Med ökad konkurrens på arbetsmarknaden måste vi stärka vårt
arbetsgivarvarumärke och marknadsföra både möjligheterna till personlig utveckling och vår positiva
arbetsmiljö.
Det blir också allt viktigare för kommunen att ta reda på boråsarnas uppfattning om kvaliteten på de
tjänster som erbjuds. Olika former av brukar- och medborgarundersökningar är medel för att göra detta
och en viktig del i att utveckla och förbättra verksamheterna.
Borås Stad ska tillsammans med Trafikverket studera Götalandsbanans stäckning och resultatet av det
arbetet har avgörande betydelse för stadens fortsatta utveckling.
Industriinvesteringar är en viktig del av tillväxtarbetet, fokus ligger dels på att ta fram mer industrimark
och dels på att utbilda vår personal i bemötande och professionell myndighetsutövning. För att
ytterligare öka vår proffessionalitet byggs Business Region Borås upp; där kommunerna i Sjuhärad
samarbetar i mottagarservice av nya investeringar, gemensam översiktsplan för industrimark, gemensam
information och marknadsföring.
Bostadsmarknaden
Det råder fortsatt bostadsbrist i Borås, framförallt gällande hyresrätter. Det har inneburit förbättrade
förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande och mycket har hänt de senaste åren och nyproduktionen
fortsätter. Det pågår detaljplanearbete för ytterligare hyresrätter, bostadsrätter och småhus. I de större
tätorterna behövs fler bostäder i anslutning till service och kommunikationer för att öka möjligheten
för de äldre som vill byta sin bostad till ett mindre, mer tillgängligt och lättskött boende.
Ett vällokaliserat bostadsbyggande bidrar till en hållbar utveckling. Det bedrivs ett brett förankrat
arbete med den kommuntäckande översiktsplanen, Öp15. Översiktsplan med fokus på
järnvägssträckningen gör det möjligt att exploatera nya områden för bostäder och verksamheter.

Förändring i budget 2015:2 jämfört med budget 2015:1
Markavdelningen har flyttat från Samhällsbyggnadsnämnden och tillhör från och med november 2014
avdelningen Strategisk samhällsplanering.
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3 Strategiska målområden - indikatorer
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 2013

Antal genomförda medborgardialoger.
Antal gästnätter i Borås.

183 907

Målvärde
2014

Utfall T2
2014

Målvärde
2015

2

-

2

200 000

184 696

200 000

Antal genomförda medborgardialoger.

Så når nämnden målet för indikatorn
Medborgardialog fördjupar demokration genom medborgarnas synpunkter på aktuella frågor.
Medborgardialogen är en möjlighet till inflytande även mellan valen. Medborgardialog är en bra metod
när Kommunstyrelsen behöver mer kunskap om medborgarnas värderingar, prioriteringar och åsikter i
en viss fråga. Under 2015 planerar Kommunstyrelsen att genomföra medborgardialoger.

Antal gästnätter i Borås.

Så når nämnden målet för indikatorn
Vi mäter besöksnäringen I turistekonomiska effekter, där komersiella övernattningar är en stor del av
den effekten. Bolaget och Nationen målsatte man år 2010 att fördubbla de turisteknomiska effekterna
fram till år 2020. Det skulle innebära en ökning på 8% år. För Borås del är attraktivare reseanledningar
enda sättet att nå målet. Ex ett utvecklat besöksområde inom Borås Eventområde, Textile Fashion
Center och framförallt ett ombyggt Kongresshus. Även evenemang är reseanledningar. Året 2012 och
2013 hade vi färre publika evenemang än 2011 och inplanerat 2014 med SM veckan och 2015 då vi har
O-ringen I Borås.

3.2 Företagandet växer genom samverkan
Målbild
Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi,
kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen.
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall 2013

Målvärde
2014

Utfall T2
2014

Målvärde
2015

410 000

250 000

341 900

250 000

59

50

36

35

78

77,3

78

Tillgång till mark för företagande, m2.
Borås Stads näringslivsklimat - ranking
enligt Svenskt näringsliv.
Sysselsättningsgrad (20-64 år), %.
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Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall 2013

Målvärde
2014

Utfall T2
2014

Målvärde
2015

150

200

-

200

Antal nya arbetstillfällen vid
företagsetableringar, ny- och
ometableringar.

Tillgång till mark för företagande, m2.

Så når nämnden målet för indikatorn
Kommunstyrelsen tillser att det årligen finns god tillgång på mark för företagsetablering.

Borås Stads näringslivsklimat - ranking enligt Svenskt näringsliv.

Så når nämnden målet för indikatorn
- Utbildning internt om bemötande i projektet " insikt"
- framtagning av ny industrimark
- "En dörr in" - arbete
- Genomförande av Business Region Borås

Sysselsättningsgrad (20-64 år), %.

Så når nämnden målet för indikatorn
- Uppmuntra företag till nyanställningar
- Aktiv bearbetning av företag för etablering i Borås
- Stimulera nyföretagande
- Deltagande i arbetsmarknadsprojekt

Antal nya arbetstillfällen vid företagsetableringar, ny- och ometableringar.

Så når nämnden målet för indikatorn
- Ta väl hand om förfrågningar och sälja in Borås
- Aktiv bearbetning av företag och investerare för att få etableringar till Borås

3.3 Livskraftig stadskärna
Målbild
En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av
boende, handel och upplevelser.
Utfall 2013

Målvärde
2014

Utfall T2
2014

Målvärde
2015

Antal nya bostäder i detaljplan i
stadskärnan.

15

100

0

100

Förtätning av stadskärnan, antal
nyinflyttade till centrum.

137

200

118

200

49

33

100

33

Kommunfullmäktiges indikatorer

Andel hyresrätter vid markanvisning för
bostäder, %.
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Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall 2013

Målvärde
2014

Utfall T2
2014

Målvärde
2015

108

111

108

Handelsindex – attraktiv handel.

Antal nya bostäder i detaljplan i stadskärnan.

Så når nämnden målet för indikatorn
Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden planuppdrag att ta fram detaljplaner för att uppfylla
målet samt entusiasmera och tillsammans med fastighetsägarna utveckla stadskärnan.

Förtätning av stadskärnan, antal nyinflyttade till centrum.

Så når nämnden målet för indikatorn
Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden planuppdrag att ta fram detaljplaner för att uppfylla
målet samt entusiasmera och tillsammans med fastighetsägarna utveckla stadskärnan.

Andel hyresrätter vid markanvisning för bostäder, %.

Så når nämnden målet för indikatorn
Genom beslut om markanvisning

Handelsindex – attraktiv handel.

Så når nämnden målet för indikatorn
- Handelsutredning
- Nytt handelsområde Viared Östra
- Handelsråd för nyetableringar
- Aktivt deltagande i Citys etableringsgrupp
- Satsning på e-handeln

3.4 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande
Målbild
Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd.
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall 2013

Målvärde
2014

Utfall T2
2014

Målvärde
2015

14

50

-

50

47

-

57

Antal föreningar från landsbygden som
sökt och fått bidrag för Lokal utveckling.
Andel hushåll och företag som har tillgång
till bredband om minst 100Mbit/s, %.

Antal föreningar från landsbygden som sökt och fått bidrag för Lokal utveckling.

Så når nämnden målet för indikatorn
Informera om bidraget och dess orsak och önskan till resultat
Kommunstyrelsen, Budget facknämnder 2015:2
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Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband om minst 100Mbit/s, %.

Så når nämnden målet för indikatorn
För landsbygden nås målet genom att målmedvetet och långsiktigt stödja Borås Fiberföreningar. Detta
görs genom att ett stamnätsstöd på 6 mkr beviljats till bredbandsbristområden, att kommunal borgen
ges för fiberföreningar och genom att Borås Stad står för inmätning av fiberföreningarnas nät samt ger
dem fri tillgång till digitalt kartmaterial. Vidare stimuleras samverkan mellan fiberföreningarna i Borås
med kringliggande kommuner.
För tätort består satsningen av att Borås Stad godkänt Borås Elnät AB:s affärsplan, att fibrera
kommunens 21 tätorter.
Målet med åtgärderna för landsbygd och tätort är att nå det nationella bredbandsmålet att 90% av
hushåll och företag skall ha tillgång till minst 100 Mbit/s bredband år 2020.

3.5 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer
Målbild
Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, minskar
belastningen på miljön.
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall 2013

Målvärde
2014

Utfall T2
2014

Målvärde
2015

5

4

-

4

Kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv och
kollektivtrafikresandet ska öka varje år,
ökning/år i %.

Kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv och kollektivtrafikresandet ska öka varje år,
ökning/år i %.

Så når nämnden målet för indikatorn
Kommunen vidtar åtgärder för hållbara transporter och uppmuntrar till ett hållbart resande genom
mobility management.
Mobility Management (MM) är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka
bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden

3.6 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
Målbild
En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får
en hälsosam och god miljö.
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall 2013

Målvärde
2014

Utfall T2
2014

Målvärde
2015

1

1

-

1

Antal arbetsplatser inom Borås Stad som
serverar Fairtrade-märkta produkter.
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3.7 Ekonomi och egen organisation
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall 2013

Målvärde
2014

Utfall T2
2014

Målvärde
2015

2,4

2

2,6

2

0

0

0

0

53,2

52

56,3

55

Andel sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid, %.
Arbetad tid för timavlönade omräknat till
årsarbeten.
Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %.

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

Så når nämnden målet för indikatorn
Det är sannolikt att målet för 2014 kan uppnås. På en sådan liten förvaltning som Stadskansliet utgör,
påverkar dock enskilda sjukfall statistiken i hög utsträckning. Könsuppdelad statistik visar att kvinnorna
på Stadskansliet har högre sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid än männen under perioden 130401140331. Kvinnornas frånvaro är 3,4 % jämfört med männens sjukfrånvaro som uppgår till 0,3 % av
ordinarie arbetstid. En viss dold sjukfrånvaro döljer sig i statistiken, eftersom flexledighet tillåts vid
sjukdom på förvaltningen. Det är inte aktuellt att revidera andelen sjukfrånvaro i det längre
perspektivet. I enlighet med vad som beskrivs i Stadskansliets plan för lika rättigheter och möjligheter
är tidiga insatser och åtgärder avgörande för snabb återgång vid sjukfrånvaro. Det är också viktigt att
tidigt fånga upp signaler på ohälsa.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

Så når nämnden målet för indikatorn
Det finns ingen anledning för Stadskansliet att använda timanställd personal, varför de framtida målen
torde vara rimliga att uppnå.

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %.

Så når nämnden målet för indikatorn
Personalstatistiken visar att 38 personer (49,35 %) inte hade någon registrerad sjukfrånvaro under 2013.
(19 kvinnor och 19 män) Procentuellt sett är skillnaden stor mellan könen. 67,86 % av männen på
Stadskansliet har inte haft någon sjukfrånvaro. Motsvarande mått för kvinnor är 38,78 %. Vid
tertialuppföljning 1 2014 kan vi konstatera att måttet hälsa ökat något. Förvaltningen arbetar
systematiskt med hälsofrämjande arbetsmiljöarbete, varför det inte är osannolikt att andelen friska
medarbetare ökar ytterligare i det längre perspektivet. Förvaltningen fortsätter fokusera på
förvaltningens prioriterade områden som togs fram i samband med medarbetarenkätsundersökningen.
De prioriterade områdena har tagits fram med hänsyn tagen till de friskfaktorer som bidrar till en högre
frekvens av långtidsfriska medarbetare.
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4 Strategiska målområden - Uppdrag från
Kommunfullmäktige och Nämnd
4.1 Människor möts i Borås
4.1.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget

I juni 2014 startade ett projekt, ”Ett gott liv var dag”,
vilket innebär en grundlig genomgång av vård- och
omsorgsverksamheterna i Borås Stad. I juni 2015
skall ett antal förslag till förändringar som skall leda
till förbättringar presenteras.

Handlingsplanen beslutas i SDN Öster och SON i
juni månad.

Kommunstyrelsen uppdras att leda arbetet för att
under 2015 genomföra förbättringar av valfriheten
inom hemtjänsten samt tillse konkurrensneutrala
villkor. I förbättringarna ska följande ingå:resultatenheter för hemtjänsten i egen regi införs, självkostnadsberäkningen görs om då den
nuvarande inte är tillräckligt uppdaterad,ersättningssystemet ska uppnå kraven på
konkurrensneutralitet,- valsituationen i hemtjänsten
ska stimulera aktiva, medvetna och självständiga
val.

Uppdatering av självkostnadsberäkningen kommer
att ske och avrapporteras i samband med tertial 2.

Avskaffandet av de delade turerna som är ett
pilotprojekt i Stadsdel Norr ska utvärderas och
faktorer som effektivitet, konsekvenser för brukarna,
kostnader samt personalens hälsa ska särskilt
belysas. De delade turerna får avskaffas inom ram.
Inga särskilda medel avsätts.

Verksamhetsanalys kommer att genomföras under
våren. Resultatet kommer att belysas i projektet” Ett
gott liv var dag”.

Gällande övriga delar kommer KS under året att ta
fram ett utredningsdirektiv.

4.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
4.2.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget

Kommunstyrelsen har ett högt prioriterat uppdrag
att se över hur grundskolans anpassningskostnader
till förändrat elevunderlag ska hanteras framöver,
då det idag ser olika ut mellan våra
stadsdelsnämnder.

Uppdraget kvarstår från 2014.

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

Arbetet pågår tillsammans med berörda interna och
externa parter.
KS tar fram ett utredningsdirektiv under året.
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Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget

ersättningen till skolor där ersättningen följer de
enskilda eleverna.
Kommunstyrelsen ska under 2015 bjuda in
fristående förskoleaktörer till Borås Stad för att öka
valfriheten, ge möjligheter till olika pedagogiska
inriktningar samt för att delta i den utbyggnad av
förskolan som behövs.

KS tar fram ett utredningsdirektiv under året.

4.3 Företagandet växer genom samverkan
4.3.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget

En näringslivsstrategi ska tas fram under 2015.
Strategin ska syfta till att förenkla byråkratin för
näringslivet, att minska kommunens konkurrens
med näringslivet, att skapa förutsättningar för ett
förbättrat näringslivsklimat samt att Borås ska
uppnå bättre resultat i mätningar av
företagsklimatet.

Det finns ett framtaget förslag för beredning.

Kommunstyrelsen fortsätter arbetet med att bygga
Borås varumärke som kreativ Mode och Textilstad.
Textile and Fashion Center, respektive Market
Place är två viktiga redskap inom detta område.
Business Region Borås är ett samarbetsprojekt
mellan Sjuhärads kommuner startas upp och
samordnas genom näringslivsenheten.

Uppdraget kvarstår från 2014.
Arbetet med att bygga upp Textile Fashion center
fortsätter, en organisation med styrelse, tjänster och
egen budget skapas i bolaget BSTF AB. Bolaget
har till uppgift att samordna verksamheterna i och
utveckla Textile Fashion Center i stort. Bolaget ska
verka underlättande för all verksamhet som är
knutet till Textile Fashion Center. MarketPlace
Borås samlar näringslivet i en plattform i syfte att
skapa B2B. MpB fem delar, Fashion Gallery,
kontorshotellet, Fashion Arena, Nätverk7 och
medlemservice, utvecklas och formeras. Antalet
medlemmar ökar till fler än 150 st. MpB flyttar under
året in i sina nya lokaler och tecknar kontrakt med
de intressenter som ska hyra och
arbeta under MpB varumärke.
Avtal med samtliga ingående kommuner tecknas
under året, verksamheten byggs upp och förankras.
En professionellorganisation för samordning och
ledning av näringslivsarbetet inom deltagande
kommuner skapas. BRB marknadsför
Boråsregionen som en bra plats för investeringar.
BRB marknadsför Boråsregionen till specifika
branscher eller länder som har verksamhet som
kompletterar vår näringslivsstruktur. BRB startar ett
gemensamt arbete med BRG kring en gemensam
västsvensk arbetsmarknad.

Kommunstyrelsen uppdras att etablera funktionen
företagslots, med ”en dörr in”-princip, i Borås Stads
verksamheter.

Arbetet pågår.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2015
utarbeta ett markstrategiskt program. Borås Stad är
en betydande markägare som behöver kunna

I det strategiska planarbetet identifieras områden
för utveckling av nya bebyggelse- och
rekreationsområden. Markägoförhållanden inom
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Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget

erbjuda färdig tomtmark för företag och institutioner
som en naturlig och självklar del i kommunens
näringslivspolitik. I programmet ska redovisas
ambitioner och syn på kommunens markinnehav,
markanvändning, markanvisningar och markpriser.

dessa studeras och utgör underlag för beslut om
fastighetsförvärv eller markbyten. Detta arbete sker
i nära samarbete med bl a Tekniska förvaltningens
Park- och Skogsavdelning.
Vi har en betydande omvärldsbevakning av
fastigheter som är till försäljning. Tillsammans med
Park- och Skogsavdelningen görs en första
bedömning om ev fastighetsköp, markbyten och
försäljningar.
Principer för markanvisningar och markpriser
redovisas i en ”Policy för anvisning av mark”.

4.4 Livskraftig stadskärna
4.4.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget

Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en
förtätningsstrategi som ett tillägg till
översiktsplanen. I strategin ska bland annat ingå en
konkretisering av vad som krävs för att nå upp till
visionens mål om tredubblat invånarantal i
stadskärnan till 2025, vilka gröna lungor som
behöver värnas särskilt, en inventering av lufttomter
samt förslag på lokalisering av framtida höga hus.

Uppdraget genomförs som ett underlag till den nya
översiktsplanen, ev kan detta underlag tas som ett
separat program. Arbetet genomförs genom att
inventera centrum med närområden och identifiera
platser som är lämpliga för ny-, om- eller
tillbyggnad, lokalisering av höga hus samt
grönområden. I detta arbete ska en ungefärlig
avgränsning för vad som är Borås framtida centrum
tas fram, liksom en bedömning av vilka
tillkommande funktioner som detta bör medföra,
såsom förskolor mm. Arbetet sker i tät samverkan
med Samhällsbyggnadsförvaltningen.

4.5 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande
4.5.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget

Kommunstyrelsen ska samverka med
stadsdelsnämnderna för att utveckla och driva på
införandet av så kallade ortsråd, där medborgarna i
de olika kommundelarna på ett organiserat sätt kan
kommunicera med Borås Stad och föra fram för sitt
område viktiga frågor. Landsbygdsutvecklingen
förstärks genom ortsråden, som ligger väl i linje
med vision 2025 ”Medborgares initiativkraft gör
landsbygden levande”.

Stadsdelsförvaltningarnas ansvariga för Kultur/Fritid
utreder tillsammans med Stadskansliet hur man på
bästa sätt etablerar ortsråd i respektive område.
Stadskansliet samlar alla för erfarenhetsutbyte och
planering.
Vi motiverar varför vi vill att ortsråd ska finnas,
jämför med befintliga ortsråds motiv och med andra
lokala föreningars, samt hur dialog/kommunikation
kan tänkas gå till.
Vi undersöka möjligheter att utveckla
kommunikationen mellan kommun och invånare
genom projektet e-Governance 2015-2018
tillsammans med SP m fl.
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4.6 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer
4.6.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2015
utreda ”framtidens kollektivtrafik” och att ta ett
helhetsgrepp om den långsiktiga trafikplaneringen
som är påbörjad och infogad i en trafikstrategisk
utredning.

Inom ramen för Stadstrafikforum håller Borås Stad,
Västra Götalandsregionen och Västtrafik på att ta
fram en gemensam syn på utvecklingen av
stadstrafiken med särskild fokus på Borås centrum.
”Utvecklingsplan 2025 för Stadstrafiken, med utblick
mot 2035” omfattar Borås och den busstrafik som
ingår i stadstrafiken.

Under 2015 utreds och utpekas Götalandsbanans
sträckning genom kommunen. Översiktsplan med
fokus på järnvägssträckningen ska möjliggöra
exploatering av nya bostads- och
verksamhetsområden.

Uppdraget att ta fram en översiktsplan med fokus
på Götalandsbanans sträckning handlade från
början om att synliggöra stadens utvecklingsplaner
inom utredningsområdet för Götalandsbanan som
ett underlag till Trafikverkets utredning av järnväg.
Sedan uppdraget gavs har mycket arbete skett och
processen kring Götalandsbanan har tagit fart.
Detta innebär att innehållet i uppdraget successivt
har anpassats till den process som pågår på
Trafikverket.
Detta har hänt inom ramen för arbetet med
Götalandsbanan:
• Borås Stad, GR och Bollebygds kommun
medfinansierar Trafikverkets utredning av ny
stambana Göteborg-Borås.
• I medfinansieringsavtalet ingår att Borås innan
slutet av 2015 ska få svar på detaljplan för Viared
Östra.
• Trafikverket har riggat en projektorganisation där
kommunerna i stråket ingår.
• Kommunerna i stråket har tillsammans med
kommunalförbunden GR och BR skrivit på en
avsiktsförklaring om gemensam samhällsplanering i
stråket Göteborg-Borås.
• Trafikverket har under 2014-15 påbörjat en ÅVS
för befintlig järnväg, Kust till kustbanan.
• Trafikverkets utredning av sträckan BollebygdBorås har inletts och pågår under 2015-16.
Andra externa samarbeten som staden ingår i
kopplat till Götalandsbanan är Göteborg-Linköping,
Sverigeförhandlingen och Europakorridoren.
Uppdraget genomförs inom ramen för Trafikverkets
utredning där Borås Stad tar fram
underlagsmaterial såsom Inriktningsdokument inför
Öp16 med fokus Götalandsbanan och
Funktionsanalys. Borås Stad arbetar kontinuerligt
med kunskapsunderlag för att bistå Trafikverket
utredning.

Under 2015 ska förutsättningarna för att införa
skolkort till samtliga skolungdomar utredas.

Uppdraget kvarstår från 2014.
Utredning kommer att ske under 2015 och
avrapporteras i samband med tertial 2.

Kommunstyrelsen ska utreda samt föreslå en

Ett av målen i arbetet med utvecklingsplanen är att
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Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget

annan lokalisering av den busstrafik som idag sker
på Södra torget, i syfte att frigöra torget från
busstrafiken.

definiera prioriterade stråk genom city för
kollektivtrafiken. Utredning av fyra alternativa
sträckningar ska jämföras utifrån givna parametrar.
Dessa alternativ kan samtliga frilägga Södra Torget
från bussuppställning.
”Utvecklingsplan 2025 för Stadstrafiken, med utblick
mot 2035” utgår från det regionala
Trafikförsörjningsprogrammet, visionen Borås 2025,
pågående översiktplanearbete och
trafikstrategi. Arbetet bedrivs parallellt med andra
infrastrukturutredningar av översiktlig art och
samordnas med andra trafikslagsutredningar och
utvecklingstankar om Borås centrala delar.
Arbetet utförs i en liten arbetsgrupp bestående av
representanter från Borås Stad, Västra
Götalandsregionen, Västtrafik och trafikföretaget.
Styrgruppen består av Stadstrafikforum med en
utökning av representanter från Västtrafik och
trafikföretaget när en sådan har utsetts. Formella
beslut såsom beslut om genomförande och
investeringar fattas i respektive organisation.
Det är viktigt att arbetet sker inom ramen för
trepartssamverkan mellan Västtrafik, trafikföretaget
och kommunen. En del av arbetet kan därför inte
påbörjas förrän trafikföretag har utsetts.

4.7 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
4.7.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett
utredningsunderlag innehållande förutsättningar för
ledning, styrning och ekonomiska förutsättningar för
projekt Viskan.

Uppdraget kvarstår från 2014.
Miljöförvaltningen kommer tidigt under 2015 att
kontakta Länsstyrelsen i syfte att Länsstyrelsen
ökar intresset hos Naturvårdsverket kring tex
ansvarsutredningen och risken för återförorening.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna de
insatser som krävs för att hållbarhetscertifiera
stadsdelen Norrby.

Uppdraget kvarstår från 2014.
Kommunstyrelsen har ett samordnande ansvar men
frågan ägs i huvudsak av Miljö- och Konsumentnämnden. Uppdraget innebär att hela stadsdelen
Norrby, inklusive de obebyggda delarna vid
Magasinsgatan ska certifieras.
Certifieringsmodellen innehåller ett antal aspekter
för vilka det ska utarbetas strategier. Ansvariga för
de olika aspekterna inom certifieringen har utsetts
och arbetet med några av strategierna inom steg 1
pågår.
Samordning och avstämning med planprogrammet
för Norrby och arbetet inom Innovationsplattform
Norrby sker löpande för att projekten ska drivas
med gemensam målbild. Uppdragets
genomförande påverkas av att SGBC under våren
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Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget
2015 ska besluta om ett nytt certifieringssystem då
BREEAM som tidigare användes inte längre är
aktuellt. Det innebär att vissa aspekter och
strategier kan behöva revideras.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under året ta
fram en strategi för grön IT som innebär bland
annat att den IT-hårdvara som kommunen köper in
ska ha en bra energi- och miljöprestanda. En
utredning skall genomföras under året.

Uppdraget kvarstår från 2014.
Arbetet med ”Grön IT” pågår kontinuerligt. Miljön
finns alltid med som en faktor vid upphandling och
val av ny teknik och hårdvara. Implementering av
den nya IT-plattformen skall vara klar sommaren
2015 så översynen görs hösten 2015.

Kommunstyrelsen uppdras att 2015 ta fram en
vindbruksplan som ett tillägg till översiktsplanen.
Tysta områden ska utredas.

Begreppet tysta områden kommer att definieras och
illustreras på karta.
Efter uppdrag från Kommunstyrelsen avser
Samhällsbyggnadsnämnden att göra en
Landskapsanalys.
Tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningens
GIS-samordnare utvecklas IntraMap med fler tema
som är av intresse för en vindbruksplan.
Underlag för extern remiss tas fram.

4.8 Ekonomi och egen organisation
4.8.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget

I arbetet med utveckling av budget, årsredovisning
samt vision Borås 2025 får Kommunstyrelsen i
uppdrag att utreda möjligheten att inrätta ett
hållbarhetsbokslut.

Uppdraget kvarstår från 2014.
Under 2014 startade ett arbete med att utvärdera
arbetet mot
vision Borås 2025. De strategiska målområden som
finns i visionen kommer i samband med
årsredovisningen att analyseras och för varje
område kommer en rapport att skapas. Dessa
rapporter kommer att vara underlag för skrivningar i
årsredovisningen kring varje målområde. Visionen
bygger på ekologisk, social och ekonomisk
hållbarhet och efter årsredovisningen är klar
kommer en utvärdering göras om det arbete som
görs motsvarar behovet av den information som
efterfrågas i ett separat hållbarhetsbokslut.

Jämställdhetsintegrerad budget, det vill säga att
resursfördelningen mellan kvinnor och män
synliggörs, införs under året.

Uppdraget kvarstår från 2014.
Ta fram statistik på hur resurser används mellan
män och kvinnor inom några verksamheter som
inledning.

Centrala facknämnder ska införas till årsskiftet
2016/17. Stadsdelsnämnderna ska avskaffas.
Kommunstyrelsen uppdras att svara för nödvändigt
utrednings- och implementeringsarbete.

Med hänvisning till den politiska överenskommelsen
kommer ett utredningsdirektiv för
organisationsutredning att initieras.

Kommunstyrelsen uppdras att utreda
Servicekontoret i syfte att avveckla mark- och
entreprenadverksamheten som erbjuds annan än
Borås Stad. I övrigt ska belysas vilka delar av
verksamheten som kan utföras av annan aktör.

KS tar fram ett utredningsdirektiv under året.
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Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget

Kommunstyrelsen uppdras att utreda ett eventuellt
införande av en beställarenhet för kommunens
samlade verksamheter där lagen om valfrihet
tillämpas eller där verksamhet bedrivs på
entreprenad.

KS tar fram ett utredningsdirektiv för
organisationsutredning under året.

Kommunstyrelsen ansvarar för att Saltemads
campingverksamhet säljs alternativt läggas ut på
entreprenad under 2015. Marken ska ej säljas.

KS tar fram ett utredningsdirektiv under året.

Kommunstyrelsen ska utreda om driften av
Stadsparksbadet lämpligare kan ske på
entreprenad.

KS tar fram ett utredningsdirektiv under året.

Kommunstyrelsen ska utreda om olika kommunala
café- och restaurangverksamheter lämpligare kan
drivas på entreprenad samt i så fall vidta åtgärder.

Stadskansliet gör en inventering och
nulägesbeskrivning av kommunens café- och
restaurangverksamhet som underlag för analys.
KS tar fram ett utredningsdirektiv under året.

För att minska den del av administrationen som inte
ger upphov till mervärde för kommuninvånarna ska
indikatorerna revideras. Kommunstyrelsen uppdras
att till budgetarbetet för 2016 ha omarbetat
indikatorerna och målvärdena.

Målområdenas indikatorer kommer att ses över och
utvärderas inför varje budgetår. Sker i samband
med Ramar inför Budget 2016.

Kommunstyrelsen ska i samverkan med de
kommunala bostadsbolagen utreda en ökad
samordning av bolagens administration.

Införliva i den ordinarie ägarstyrningsprocessen.
Föra dialog med bostadsbolagen om möjliga vägar.

Kommunstyrelsen uppdras att utreda
förutsättningarna för att införa utmaningsrätt i
lämpliga verksamheter senast halvårsskiftet 2016.

KS tar fram ett utredningsdirektiv under året.

5 Nämndens förbättrings- och
förändringsområden
6 Nämndens verksamhet 1
6.1 Stadskansliet
6.2 Ekonomiskt sammandrag
Budget 2014

Prognos
2014

Budget
2015:1

Budget
2015:2

Förändring

56 246

53 887

53 309

53 309

0

-117 670

-116 336

-117 801

-123 559

-5 758

Nettokostnader

-61 424

-62 449

-64 492

-70 250

-5 758

Kommunbidrag

61 424

61 424

62 150

70 250

8 100

Tkr
Intäkter
Kostnader
Buffert
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Tkr

Budget 2014

Prognos
2014

Budget
2015:1

Budget
2015:2

Förändring

0

-1 025

-2 342

0

2 342

5 000

5 000

5 000

5 000

0

-87 600

-87 600

-87 512

-85 000

2 512

Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

6.3 Nämndens uppgift
Stadskansliet ska utarbeta gemensamma regler, normer och planer samt följa upp, utvärdera och
utveckla nämndernas verksamheter. Det ingår också att bland annat arbeta med kvalitetsfrågor,
informera om ny lagstiftning och huvudmannaskapsgränser. Kommunstyrelsen har även rollen som
”koncernledning” med ansvar för de kommunala bolagens verksamhet.
Ambitionen är att arbetet ska koncentreras och renodlas till större strategiska ledningsfrågor och
samtidigt överlåta åt nämnderna att självständigt hantera sina respektive ansvarsområden inom
fastställda riktlinjer och ramar. Ledningen ska inriktas mot målstyrning i kombination med utvärdering
och analys av nämndernas resultat.
Stadskansliets enheter speglar också dess uppdrag: allmän kommunadministration, ekonomistyrning,
personal/förhandling, samhällsplanering, näringslivsfrågor, kvalitet/utveckling och
kommunikation/marknadsföring.

6.4 Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget för 2015 blir 70,25 mnkr, vilket är en ökning med 9,4 mnkr från 2014. Utöver den
årliga uppräkningen ingår det i denna summa tillförda medel för markavdelningens flytt från
Samhällsbyggnadsnämnden med 7,5 mnkr och kompensation för ökade kapitalkostnader med 1,6
mnkr. I summan är även ett effektiviseringskrav på 1,25 % inräknat. Flera av de uppdrag som ges
Stadskansliet ligger i budgetskedet helt eller delvis finansierade genom centralt avsatta medel. Dessa
fördelas under året ut till de verksamheter de berör, ett exempel på projekt är "Stöd till Lokal
utveckling" där det är avsatt 2 mnkr.

6.5 Verksamhet 2015
Budget
2014

Prognos
2014

Budget
2015:1

Budget
2015:2

Förändring

1 699

1 699

1 777

1 777

0

Kostnad

-60 445

-60 445

-61 647

-67 655

-6 008

Nettokostnad

-58 746

-58 746

-59 870

-65 878

-6 008

1 000

750

750

750

0

Kostnad

-9 889

-9 889

-9 877

-9 877

0

Nettokostnad

-8 889

-9 139

-9 127

-9 127

0

320

320

350

350

0

Tkr
Kommunledning
Intäkt

Kommunikation
Intäkt

Administrativ service (juridik)
Intäkt
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Budget
2014

Prognos
2014

Budget
2015:1

Budget
2015:2

Förändring

Kostnad

-3 554

-3 554

-3 645

-3 645

0

Nettokostnad

-3 234

-3 234

-3 295

-3 295

0

15 462

13 983

12 867

12 867

0

-15 754

-14 420

-13 463

-13 463

0

-292

-437

-596

-596

0

Kostnad

-56

-56

-57

-57

0

Nettokostnad

-56

-56

-57

-57

0

Kostnad

-10 723

-10 723

-10 803

-10 803

0

Nettokostnad

-10 723

-10 723

-10 803

-10 803

0

20 500

20 500

20 500

20 500

0

-10 950

-10 950

-11 662

-11 412

250

9 550

9 550

8 838

9 088

250

Kostnad

-140

-140

-140

-140

0

Nettokostnad

-140

-140

-140

-140

0

2 450

2 450

2 480

2 480

0

-2 679

-2 679

-2 660

-2 660

0

-229

-229

-180

-180

0

2 840

2 210

2 210

2 210

0

-1 020

-1 020

-1 309

-1 309

0

1 820

1 190

901

901

0

Intäkt

11 975

11 975

12 375

12 375

0

Kostnad

-1 060

-1 060

-1 120

-1 120

0

Nettokostnad

10 915

10 915

11 255

11 255

0

Tkr

Personaladministration
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Övrig gemensam verksamhet
Intäkt

Nämnd- och styrelseverksamhet
Intäkt

Markförsörjning
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Miljö- och hälsoskydd
Intäkt

Totalförsvar och samhällsskydd
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Näringsliv
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Bostäder

Barnomsorg
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Grundskola
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Budget
2014

Prognos
2014

Budget
2015:1

Budget
2015:2

Förändring

Kostnad

-1 400

-1 400

-1 418

-1 418

0

Nettokostnad

-1 400

-1 400

-1 418

-1 418

0

56 246

53 887

53 309

53 309

0

-117 670

-116 336

-117 801

-123 559

-5 758

-61 424

-62 449

-64 492

-70 250

-5 758

Tkr
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Vård och omsorg
Intäkt

Totalt
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Förändring i budget 2015:2 jämfört med budget 2015:1
Markavdelningen har flyttat från Samhällsbyggnadsförvaltningen till Stadskansliet och ingår numera i
avdelningen Strategisk samhällsplanering. Stadskansliet har i och med detta tillförts 7,5 mnkr i mer
medel. Samtidigt har markavdelningens kostnader för markskötsel flyttats till Tekniska nämnden.
Stadskansliet har också fått ett effektiviseringskrav på 1,25 %, motsvarande 761 tkr. Detta medför
neddragningar på kommunledningens avdelningar avseende personalutbildningar, inköpta
konsulttjänster, utredningar, verksamhetsstöd, strategiska utbildningsinsatser, samt färre öppna
föreläsningar om förbättringsarbete.

6.5.1 Kommunledning
6.5.1.1 Sekretariat
Avdelningen har sekreterarskap för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen och sköter diariet,
handlingar inför sammanträdena, protokoll samt närarkiv för förvaltningen. Sekretariatet sköter
sekreterarskap i Arvodesdelegationen, Kommunfullmäktiges valberedning och
Representationskommittén, samt handlägger kommitténs ärenden. Avdelningen ger även administrativt
stöd till kommunalråd och Kommunstyrelsens gruppledare.
Nya digitala mediers intåg inom politiken ställer krav på ett förändrat arbetssätt för den administrativa
servicen, både gällande teknik och kompetens.
Aktiviteter 2015


Enheten tar vara på den digitala utvecklingen.
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6.5.1.2 Ekonomistyrning
Avdelningen ansvarar för kommunens centrala och övergripande ekonomiska planering, uppföljning
och styrning. Under de senaste åren har ekonomistyrning utvecklat sin roll genom att tillsammans med
den politiska ledningen föra ut och skapa förståelse för ekonomiska styrsignaler. Detta för att med fakta
och finansiella mål ge förutsättningar för diskussioner på olika nivåer.
Avdelningen fortsätter att förbättra budget, årsredovisning och andra styr- och uppföljningsprocesser.
Under 2015 fortsätter arbetet med att utveckla målstyrningen genom indikatorer som kopplar ihop
ekonomi och verksamhet. Tidigareläggning av årsredovisningen gör att den bättre kan bidra till
prioriteringar i budgetarbetet.
Arbetet med att utveckla ägarstyrningen prioriteras även under 2015. Stora frågor blir Borås Energi och
Miljö AB:s nya kraftvärmeverk och avloppsreningsverk, samt Borås Elnät AB:s utbyggnad av
stadsnätet. Aktuella frågor för hela bolagskoncernen är förändringar i bestämmel-serna för ränteavdrag,
nya redovisningsregler samt uppdatering av ägardirektiv och bolagsordningar.
De senaste åren har internbanken för att säkra tillgången på kapital förlängt kapitalbindningen, skaffat
fler finansieringskällor samt skaffat en rating hos Standard & Poor. Detta arbete fortsätter under 2015,
bland annat med en utökning av kapitalmarknadsprogrammet.
Det gjorda bytet av flödesbank medför arbete med implementering och uppföljning även under 2015.

6.5.1.3 Personal och förhandling
Avdelningen arbetar med tre huvudområden: personalpolitik och organisationsutveckling, lön och
förhandling, samt strategisk IT.
Avdelningen arbetar med ständiga förbättringar och verksamhetsutveckling för att Borås Stad ska vara
en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda arbetsvillkor. Personal och förhandling ska styra och stödja
personalarbetet i Borås Stad att bidra till verksamheternas måluppfyllelse. Varje medarbetare ska få
förutsättningar att vara stolt, professionell, engagerad och lärande.
Avdelningen arbetar med IT-arkitektur och IT-styrning. Arbetet ska ge förutsättningar för effektiv och
tillgänglig IT i Borås Stad och hela Borås.
Framtiden ställer krav på kommunen att möta boråsarnas önskan om hög kvalitet på service, ökad
valfrihet, inflytande och delaktighet. Borås Stads förmåga att möta kraven beror på vår skicklighet att
rekrytera medarbetare med rätt kompetens, och sedan behålla och utveckla dem. När konkurrensen på
arbetsmarknaden ökar måste vi stärka vårt arbetsgivarvarumärke och marknadsföra både våra
möjligheter för personlig utveckling och vår positiva arbetsmiljö där medarbetarna kan driva
verksamheten effektivt, professionellt och engagerat.
Personal och organisation
Kommunen behöver bli mer attraktiv för att klara vårt framtida rekryteringsbehov. Organisation,
ledarskap, flexibla arbetstider, andelen deltidsanställda, ersättningssystem, karriärmöjligheter och
kompetensutveckling är några områden som ständigt behöver utvecklas.
Mångfald i kompetens, erfarenhet, bakgrund och andra personliga förutsättningar är en styrka som
kommunen ska ta till vara.
Aktiviteter 2015





Implementera det personalpolitiska programmet och revidera avsnittet om medarbetarskap
Skapa en processinriktad modell för styrning inom PA/HR-området
Åtgärder för att vara en attraktiv arbetsgivare
Åtgärder för att bromsa ökningen i sjukfrånvaro
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Utveckla chefsstödet
Utveckla arbetet med sociala investeringar

Lön och förhandling
Lön- och förhandlingsenheten styr och samordnar kommunens centrala löne- och
förhandlingsverksamhet och arbetar med övergripande lönebildningsfrågor. Verksamheten ska även
stödja förvaltningarna gällande t.ex. LAS, rehabilitering, pension, försäkringar och datastöd.
Aktiviteter 2015




Upphandla lön- och PA-system
Stödja införandet av nytt IT-stöd för schemaläggning och vikariehantering
Revidera processen för löneöversyner

IT
En ny IT-plattform är upphandlad och implementeringen fortsätter 2015.
Personal och förhandlingsavdelningen är förvaltare av "arbetsplatstjänsten" med alla komponenter för
det dagliga IT-stödet. Det innebär även ansvar för tjänstens innehåll och utveckling.
I Borås Stad finns åtta bredbandsbristområden. Stadskansliet har i uppdrag att göra en ITinfrastrukturplan, ansöka om bidrag samt upphandla bredband för att täcka bristerna.
Aktiviteter 2015




Fortsatt införande av den nya IT-plattformen och tjänsteförvaltningsmodellen
Stödja arbetet att dra fiber till alla hushåll och företag i Borås tätorter
Stödja start av fiberföreningar i våra bredbandsbristområden

6.5.1.4 Näringsliv
Avdelningen är Borås Stads strategiska resurs för tillväxt, näringslivsutveckling och internationell
samordning.
Etablering och tillväxt
Vi servar de många intressenter som vill etablera sig i Borås. Fokus är på områdena Viared Norra och
Viared Västra.
Vi stärker befintliga företag för en robust utveckling genom affärsrådgivning, seminarier, utbildning,
näringslivsråd och nätverksluncher. Projekten Förenkla helt enkelt, Enklare upphandling,
Generationsväxling och Företagsbörsen ligger inom detta område.
Business Region Borås byggs upp under 2015; ett samarbetsprojekt mellan Sjuhärads kommuner som
drivs och samordnas genom näringslivsenheten.
Upplevelseindustri
Arbetet fortsätter att bygga Borås varumärke som kreativ mode- och textilstad. Textile Fashion Center
och MarketPlace Borås är viktiga redskap, och att tillsammans med BoråsBorås TME AB verka för att
fler möten läggs i Borås.
Inom kreativa näringar finns många företag i Borås, ofta med anknytning till textil och mode men även
i andra branscher. För att stärka denna sektor arbetar vi med den nystartade ekonomiska föreningen
Creative Cluster Hub.
Handel
Vi arbetar vidare med den handelsutredning vi gjorde 2013. Borås City har tagit fram visionen
Drömmen om Borås, och arbetsgruppen Framtid Handel Borås jobbar på att stärka Borås varumärke
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som handelsstad. Under 2015 fokuserar gruppen på forskning kring konsumentinsikt och utbildningar
för att säkra tillgång på kompetenta medarbetare.
Affärsdriven miljöutveckling
Vi satsar hårt på vårt samarbete med SP, Högskolan och Borås Energi och Miljö AB kring Waste
Recovery i ett ökat antal länder. Vi stödjer det gemensamma bolaget Waste Recovery AB, som driver
och marknadsför arbetet.
Internationellt
Avdelningen samordnar internationella kontakter, där kommunen ofta är en viktig dörröppnare och
partner för tillväxt inom näringslivet.

6.5.1.5 Samhällsplanering
Avdelningen prioriterar arbetet med översiktsplaner, strategiska utredningar samt att bidra till att få
fram detaljplaner. 2015 intensifieras arbetet att tillsammans med Trafikverket studera Götalandsbanans
sträckning och ge underlag till en samrådsremiss. Resultatet av arbetet har avgörande betydelse för
stadens fortsatta utveckling.
Vidare bedrivs ett brett förankrat arbete med översiktsplanen, Öp15, som kommer på samråd under
2015. Översiktsplan med fokus på järnvägssträckningen gör det möjligt att exploatera nya områden för
bostäder och verksamheter. En trafikstrategi med följande utredningar, strategisk plan för området
sydväst om staden, samt lokal utveckling av stadsdelar, tätorter och landsbygd är annat som pågår
under året.
För att bidra till marknadens efterfrågan på mark samt säkra områden för naturskydd och friluftsliv
arbetar vi strategiskt med kommunens markinnehav. En markförsörjningsplan med kriterier för var
kommunen på sikt bör förvärva respektive avyttra mark skapar beredskap och anpassning av
verksamheten.
Arbetet för levande landsbygd i projekt Leader Sjuhärad stöttas av EU och svenska
landsbygdsprogrammet, samt sker i partnerskap mellan offentlig, privat och ideell sektor.

6.5.1.6 Kvalitet och utveckling
Avdelningen arbetar med fem huvudområden: systematiskt utvecklings- och förbättringsarbete, hållbar
utveckling, medborgarinflytande, barns och ungas perspektiv samt valfrihetssystem.
Under 2014-2015 görs en genomgång av vård- och omsorgsverksamheten med fokus på kvalitet för
brukaren inom äldreomsorgen respektive inom funktionshinderverksamheten, chefens uppdrag,
hälsosam organisation, samt styrning och ledning. Målen med genomgången är bästa möjliga
verksamhet för pengarna, likvärdiga tjänster oavsett var i kommunen man bor, och att varje individ ska
kunna leva ett tryggt liv och känna välbefinnande.
Framtiden ökar kraven från boråsarna om hög kvalitet på service, ökad valfrihet, inflytande och
delaktighet. Det systematiska arbetet med ständiga förbättringar avgör vår förmåga att möta dessa krav.
Systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete
Som en del i att implementera ett gemensamt arbete för ständiga förbättringar fortsätter vi utbilda om
Lean-principerna. Detta ingår nu också i chefsutvecklingsprogrammet.
Under 2015 skapar vi och inför metodik, rutiner etc för att utveckla och genomföra idéer från
medarbetare, och ett gemensamt sätt att målsätta och redovisa förbättringar. Även arbetet med att
utveckla kommungemensamma processer intensifieras. Under året kommer vi att publicera goda
exempel och göra projekt och rapporter sökbara på webben.
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Aktiviteter 2015




Utveckla modeller för att jämföra resultat mellan olika verksamheter, och utbilda
förvaltningarna i att analysera resultat
Stödja förvaltningar och bolag i processtyrning
Arbeta med brukarundersökningar, SCB:s medborgarundersökning, Kommunens Kvalitet i
Korthet och Kommunkompassen

Hållbar utveckling
Avdelningen har fått större ansvar för att utveckla och kvalitetssäkra målstyrning och uppföljning. Det
sker genom dels indikatorer som mäter hur vi når visionen Borås 2025, dels analyser för respektive
målområde. Målområdesanalytiker gör tvärsektoriella analyser, vilket kan ge underlag för särskilda
uppdrag och förbättringsområden.
Aktiviteter 2015


Stödja arbetet med tvärsektoriella analyser

Medborgarinflytande
En beredning för medborgardialog har inrättats under Kommunfullmäktige. Avdelningen ger
administrativt stöd till denna och till ungdomsrådet, pensionärsrådet och funktionshinderrådet.
Sedan 2014 har Borås Stad en kommungemensam synpunktshantering för att ta hand om
medborgarnas synpunkter och utveckla verksamheterna. En kartläggning av kommunens e-tjänster har
gjorts, liksom av medborgarnas behov av e-tjänster. Projektledartjänsten finns kvar 2015 för att förvalta
den kommungemensamma synpunktshanteringen samt fortsätta utvecklingen med e-tjänster.
Aktiviteter 2015



Utvärdera jämförelsetjänsten och redovisa statistik från synpunktshanteringen
Arbeta med att utveckla kommunens e-tjänster

Barn och ungas perspektiv
På grund av att arbetet bedrivs av många aktörer hamnar ungdomsfrågor ofta mellan stolarna. Borås
arbetar i Boråspaletten målmedvetet och långsiktigt för att skapa bra förutsättningar för unga. Ett
sektorsövergripande program med tidsatta åtgärder ska underlätta strävan att ta ett gemensamt ansvar
för unga.
Aktiviteter 2015



Förbättringar utifrån det ungdomspolitiska programmet och Lupp 2014
Samordna och stödja arbetet med ungas inflytande och med barnkonventionen

Valfrihetssystem
Hemtjänstvalet omfattar hemtjänstens service och omvårdnad samt delegeringar i hemsjukvård.
Kommunen godkänner de privata utförare som klarar kvalitetsnivån. 20-25 procent av brukarna har
valt att få sin hjälp av någon av de 10-12 privata utförarna.
Aktiviteter 2015


Utveckla uppföljningsinstrument och riskanalyser

6.5.2 Kommunikation
Kommunikation använd på ett genomtänkt sätt är ett fantastiskt redskap för oss att skapa sammanhang
och förståelse för Borås Stads uppdrag och verksamhet. Kommunikations-avdelningens ansvar är att se
till att det redskapet används på ett strategiskt och genomtänkt sätt i samarbete med andra eller genom
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egna aktiviteter.
Avdelningen ska bidra till att
- Borås Stad ständigt blir bättre på att kommunicera
- förverkliga vår vision Borås 2025
- öka medborgarnas kunskap om och förståelse för kommunens beslut
- boråsarna är engagerade i Borås utveckling och deltar i medborgardialoger
- stärka bilden av Borås Stad och Borås hos boråsare och i omvärlden.
Utmaningen att nå fram blir större för varje dag. Det beror till stor del på digitaliseringen – varje person
har tillgång till en enorm mängd information. Det har lett till en förskjutning från mass- till personlig
kommunikation. Den utvecklingen kommer att fortsätta. Därför måste bra kommunikation präglas av
anpassade budskap, lyhördhet och flexibilitet. Vi måste också förhålla oss till att många av kommunens
verksamheter verkar i konkurrens, vilket ställer större krav på oss att marknadsföra det vi erbjuder.
Marknadsföring
Borås Stad vill stärka varumärket Borås Stad och Borås för att öka stoltheten hos boråsarna och få
omvärlden att upptäcka Borås fördelar. För ökad slagkraft samarbetar vi med BoråsBorås TME och
andra kommunala bolag, Högskolan, och SP. Under 2015 tar vi tillsammans med BoråsBorås TME AB
fram ett koncept för att sprida bilden av Borås positiva utveckling.
Avdelningen fortsätter att sprida kunskap om visionen Borås2025 genom att belysa utvecklingen inom
ett av visionens målområden.
Kommunstyrelsen köper marknadsföring genom samarbete med till exempel idrottsklubbar och
kulturevenemang.
Information till allmänheten
2015 utvecklar avdelningen webbplatsen boras.se med modern design, tydligare struktur och fler etjänster. Vår närvaro i sociala medier utvecklas med direktsändningar och mer rörligt material.
Avdelningen deltar bland annat i arbeten med att förankra Vision 2025, genomgång av vård- och
omsorgsverksamheten, attraktiv arbetsgivare, våra styrdokument, och medborgardialog.
Information till personal
Huvuddelen av kostnaderna gäller Saxen, som blivit personaltidning för hela koncernen. Den är ett
verktyg för att nå ut med mål och inriktning för verksamheten till de anställda, och en viktig kanal för
ledningens budskap.
PR
Ett strategiskt och konsekvent arbete med PR stärker Borås Stads profil och vårdar förtroendekapitalet.
Under 2015 tar vi fram en PR-strategi.

6.5.3 Administrativ service
Avdelningen ger juridiskt stöd till Kommunstyrelsen, övriga nämnder och vissa av de kommunala
bolagen.
Kommunen verkar på nya och förändrade verksamhetsområden med komplexa förutsättningar, vilket
ökar kraven på den juridiska kompetensen. Kompetensen hålls fortsatt hög genom deltagande i kurser
och nätverk under 2015.
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6.5.4 Personaladministration
Företagshälsovård
Företagshälsovården är en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering, som
ska arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser. Företagshälsovården ska arbeta
utifrån en helhetssyn på arbetsmiljöproblemen och människan i arbetet, vilket innebär att identifiera
och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.
Centrala samverkansgruppen
Ett kommuncentralt organ för samverkans-, jämställdhets-, hälso- och arbetsmiljöfrågor av
övergripande och principiell natur samt förslagsverksamhet. Gruppen är verksam inom
kommunledningens totala ansvarsområde, och medarbetarna representeras av de fackliga
huvudorganisationerna.
Fackliga förtroendevalda
Ersättning till fackliga företrädare, vilka arbetar centralt fackligt och är förhandlingsmotparter till
Kommunstyrelsen. Kostnaderna fördelas ut på förvaltningarna via personalomkostnadspålägget.
Personalföreningar
En viktig del i arbetet med att minska sjukskrivningarna i kommunen är att satsa på hälsofrämjande
åtgärder, varav en är att ge stöd till personalföreningarnas arbete med olika friskvårdsinsatser för
kommunens anställda.

6.5.5 Övrig gemensam verksamhet
Anslag till Borås Nämndemannaförening samt kommunens insats för firandet av nationaldagen.

6.5.6 Nämnd och styrelseverksamhet
Verksamheten avser kommunalråden, Kommunstyrelsens beslutssammanträden och övriga
sammanträden. Hit räknas även två tjänstemän, fyra blocksekreterare samt tjänsteköp av
blocksekreterare till (SD).

6.5.7 Markförsörjning
Kommunens markreserv ger intäkter i form av arrenden. Intäkterna från markupplåtelser beräknas till
20,5 mnkr, varav ca 13,5 mnkr är interna upplåtelser. Övriga ca 7 mnkr är externa upplåtelser för
parkering, bensinstationer, upplag, odling, bete m.m.
Markreserven medför kostnader för saneringar, fastighetsvärderingar, anläggningar, lantmäteri,
fastighetsskatter m.m och dessa kostnader beräknas till ca 2 mnkr.

6.5.8 Miljö och hälsoskydd
Blå stjärnans djursjukhus får liksom tidigare år ett bidrag på 140 tkr för att kunna ha jourverksamhet.
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6.5.9 Totalförsvar och samhällsskydd
Krishantering
Staten och kommunförbundet har skrivit ett avtal om kommunernas roll i krishanteringssystemet.
Kommunen ska ha en god bild av risker och sårbarhet, och hur de kan påverka kommunens
verksamhet. Kommunen ska ha en planering för och god förmåga att hantera en extraordinär händelse,
säkerställa samhällsviktig verksamhet och informera invånare och media. Kommunen ska också planera
för att undanröja och minska risker och sårbarhet, och verka för samordning av all krishantering.
Södra Älvsborg Räddningstjänstförbund, SÄRF, sköter uppgifter åt kommunen enligt ett avtal mellan
Borås Stad och SÄRF. SÄRF är ett externt företag och kostnaden kommer på faktura.
Hemvärnsföreningar
Kommunens bidrag ska ge de lokala hemvärnsföreningarna förutsättningar att behålla sina lokaler.
Bidraget beräknas till 180 tkr.

6.5.10 Näringsliv
Återhållsamhet med nya upplåtelser innebär en i stort sett oförändrad omfattning av tomträtter
avseende industri. Nettoinkomsten beräknas till 500 tkr. Markupplåtelserna för kiosker ger en intäkt på
400 tkr.

6.5.11 Bostäder
Tomträttsinnehavare erbjuds att friköpa sina tomträtter, och nya upplåtelser sker bara undantagsvis.
Avgälderna beräknas ge en nettoinkomst om ca 9,9 mnkr. Avgälder och arrenden för fritidshus
beräknas ge ett netto på ca 1,3 mnkr.
Intäkterna ökar vid den löpande omprövningen och höjningen av avgälderna, men minskar samtidigt
genom försäljningar. Den fortsatta försäljningen av tomträtter kommer på sikt att minska
nettointäkterna.

6.5.12 Övrig vård och omsorg
Utifrån antalet kommuninvånare finansieras FoU-Sjuhärad Välfärd, som är ett kompetenscentrum för
forskning och utveckling inom välfärdsområdet. FoU bedriver arbete kring behovsgrupperna: äldre,
funktionshinder, missbruks- och beroendeproblematik, socioekonomisk utsatthet samt barn, unga och
familjer i utsatta livssituationer.

Kommunstyrelsen, Budget facknämnder 2015:2

26(31)

7 Nämndens verksamhet 2
7.1 Kommungemensam verksamhet
7.2 Ekonomiskt sammandrag
Budget 2014

Prognos
2014

Budget
2015:1

Budget
2015:2

Förändring

45

45

38

38

0

-97 995

-97 995

-101 587

-102 288

-701

Nettokostnader

-97 950

-97 950

-101 549

-102 250

-701

Kommunbidrag

97 950

97 950

100 450

102 250

1 800

0

0

-1 099

0

1 099

Tkr
Intäkter
Kostnader
Buffert

Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

7.3 Nämndens uppgift
Under den kommungemensamma verksamheten samlas de verksamheter som inte har något direkt
samband med Kommunstyrelsens egna verksamheter, men som ändå ansvarsmässigt budgeteras under
Kommunstyrelsen.
De största posterna är avgiften till Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, och tillköp av
kollektivtrafik för att höja ambitionsnivån för Västtrafik. Här ingår även avgifter till Sveriges
Kommuner och Landsting, Sjuhärads kommunalförbund samt bidrag till Navet och PROTEKO.

7.4 Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget för kommungemensam verksamhet 2015 blir 102,25 mnkr, vilket är en ökning med
4,3 mnkr. Utöver årlig uppräkning ingår det i den summan kompensation med 0,6 mnkr avseende
ökade kostnader för pensionärsresor till Västtrafik samt 1,2 mnkr avseende ökade avgifter för
räddningstjänst.

7.5 Verksamhet 2015
Tkr

Budget
2014

Prognos
2014

Budget
2015:1

Budget
2015:2

Förändring

45

45

38

38

0

-110

-110

-111

-111

0

-65

-65

-73

-73

0

Övrig gemensam verksamhet
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
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Budget
2014

Prognos
2014

Budget
2015:1

Budget
2015:2

Förändring

Kostnad

-14 649

-14 649

-14 694

-14 694

0

Nettokostnad

-14 649

-14 649

-14 694

-14 694

0

Kostnad

-2 005

-2 005

-2 062

-2 062

0

Nettokostnad

-2 005

-2 005

-2 062

-2 062

0

Kostnad

-70 920

-70 920

-73 040

-74 208

-1 168

Nettokostnad

-70 920

-70 920

-73 040

-74 208

-1 168

Kostnad

-10 311

-10 311

-11 680

-11 213

467

Nettokostnad

-10 311

-10 311

-11 680

-11 213

467

Tkr
Bidrag till
samarbetsorganisationer
Intäkt

Näringslivsfrämjande åtgärder
Intäkt

Räddningstjänst
Intäkt

Kommunikationer
Intäkt

Ekonomiskt bistånd
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
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Budget
2014

Prognos
2014

Budget
2015:1

Budget
2015:2

Förändring

45

45

38

38

0

Kostnad

-97 995

-97 995

-101 587

-102 288

-701

Nettokostnad

-97 950

-97 950

-101 549

-102 250

-701

Tkr
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Totalt
Intäkt

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Förändring i budget 2015:2 jämfört med budget 2015:1
Den kommungemensamma verksamheten har tillförts 1,6 mnkr mer i medel för att kompensera de
ökade kostnaderna för pensionärsresor och räddningstjänst.

7.5.1 Övrig gemensam verksamhet
Nettokostnaden för STIM budgeteras till 73 tkr.

7.5.2 Bidrag till samarbetsorganisationer
Avgiften till Sveriges Kommuner och Landsting beräknas till 2 594 tkr, till Sjuhärads
Kommunalförbund 7 600 tkr, samt till Navet 4 500 tkr.

7.5.3 Näringslivsfrämjande åtgärder
Borås Stad svarar för hyran för stiftelsen PROTEKO:s lokaler. Hyran beräknas till 2 062 tkr.
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7.5.4 Räddningstjänst
Kommunerna Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn har bildat Södra
Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Borås Stad har en fast andel på 49,8 procent av förbundets
kostnader under de närmaste tre åren, för 2015 beräknat till 74,2 mnkr.

7.5.5 Kommunikationer
Västtrafiks utbud följer trafikförsörjningsplanen. Kommunerna kan genom tillköp höja ambitionsnivån.
Borås Stad gör tillköp av gratis resor för pensionärer under lågtrafik, gratis resor för
färdtjänstberättigade och enhetstaxa till en sammanlagd kostnad av 11,2 mnkr.

8 Verksamhetsmått
8.1 Egen organisation
Verksamhetsmått

Utfall 2013

Budget 2014

Budget 2015

100

100

100

Andel personer som har heltidsanställningar.

9 Investeringar
Total
utgift

Budget
2015

Plan
2016

Plan
2017

75 000

25 000

25 000

25 000

Utbyggnad av Viared Västra

316 700

45 000

25 000

20 000

Utbyggnad av Viared Norra

50 000

Utbyggnad av Nordskogen

40 000

Utbyggnad av bostadsområden

30 000

10 000

10 000

10 000

120 000

40 000

40 000

40 000

-105 000

-35 000

-35 000

-35 000

526 700

85 000

65 000

60 000

Projekt
Utbyggnad av övriga industriområden

Inköp av fastigheter
Försäljning av fastigheter

Summa

Utgift
tom 2014

Utbyggnad av industriområden
Uppgifterna om Viared Västra grundas på kalkyler. Ytterligare investeringar kommer att behöva göras
efter 2017. Det resterande beloppet på 61 700 tkr förbrukas till och med 2023.
Färdigställandet av Viared Norra har ändrats till 2015. Planändring pågår och det kan medföra
förändring av kostnadsbilden.
Utbyggnad av bostadsområden
Områden som kan påbörjas under 2015 är Dammsvedjan och Paradis. Områden som kan komma
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senare är Regementet och Norrby.
Inköp av fastigheter
Strategiska markinköp.
Försäljning av fastigheter
Försäljning av mark inom industriområden samt mark som ska användas för olika former av
centrumändamål, t ex Hedvigsborgs IP.
Tomtmark för villabyggande på t ex Hovalid och Kelvingatan räknas också in här. Det kan även bli
aktuellt att sälja fastigheter som inte längre behövs inom den kommunala verksamheten.
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PF 1 a-c) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a-c till handlingarna)

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

M1

BESSLUTSFÖR
RSLAG

Utbyggnad av
a ny gata,
g
gc
c-väg och
o VA
A för bo
ostäderr, förårdboende på
å Damm
msvedjjan
skola och vå
Detaljplaneen för Damm
msvedjan, del av Gässlöösa 5:1 vann
n laga kraft under
u
2014 ooch skall nu genomföras. Planen möjliggör flerbostadsh
f
us, rad- ochh kedjehus, förskola
f
och
h vårdboendee. Exploaterringen innebär att gaata och VA byggs ut i saamma entrepprenad. Avssikten är att tomten för flerbostadsh
hus väster
om gatan kkommer att fördelas
f
till en exploatö r efter en markanvisnin
m
gstävling.
Servicekon
ntoret har getts möjligheet att inkomm
ma med anb
bud avseende byggnationn av gata, gcc-väg och
VA. Entrepprenaden beeräknas vara klar höstenn 2015. Finan
nsiering av projektet
p
avsses ske med
d exploateringsmedel. Intäkter fråån kommun
nens tomtförrsäljningar kommer
k
öveerstiga komm
munens kosttnader.
Kommunsttyrelsen föreeslås beslutaa:
Servicekontooret utses till entreprenör
e
förr utförande avv gatu- och ledn
dningsarbeten på
p Dammsvedj
djan mot en tottal ersättning
av 6 672 0000 kronor exk
klusive moms. Anslag begärrs med motsvarrande kommuunens andel avv exploateringsskostnaden
för gatan ochh gc-väg vilken uppgår till 4 500 000 kroonor exklusivee moms.

2015-01-21
Datum

Tom And
dersson
Kommun
nalråd

Tillstyrkes
x Alternaativt förslag

2015-01-27
Datum

Samverkann

Morgan Hjalmarsson
H
n
Kommun
nalråd

Ja

Nej

Kommenttar:

Diarienumm
mer: 2015/K
KS0112 311
Handläggarre: Peter Zetttergren, tfn
n 35 72 94
Datum/avddelningscheff: 2015-01-221/PZ

Programomr
P
råde: 2

Saltemad

8:1
Fråasjön

2:32
1-2

1:15

de
n

Kyperedsberg

Södra Kypesjön

1:3
1

Campingplats

Ryssby

1:14
1:13

1:16

1:17

Föreningsgård

Badpl.

1:18
2

Borås
djurpark

Badplats
9:3

9:1

2:32
3,4

9:4

2:11
6

Erikslund

Skola
Fotbolls-

4:2
2

1:18
1

1:4
1

9:7

2:61
2:1
3

1:3
1

Folkets park

TORPA-HESTRA

Klämma

1:12

1:8

1:10

le

2:42

1:9

Norra Kypesjön

1:4
1

lle

MALM

Kn
a

9:9

Ramshulan

2:55
1-5

2:57

1:11

NORR-

Björbostugan

ningsga

2:17

4:2
1

2:18

2:14

2:13 2:12
2:15

s:42:1
1
2:8 2:3

2:2

2:1
2

2:4

4:14

Museum

3:8

Idr.pl

1:2

Fotbollsplaner

Utsiktsplats

Fotbollsplan

Ishall
LUNDBY
1:1
2

Skola

Hålvägar

Skola

Getängen

Vattenreservoar

Norrmalm

Hestra
klint

Utsiktsplats

Dövedalspar

BERGDALEN

BYTTORP

Hestra

Tokarpsberg

Lundby

3:2

Lillesjön

Ryavallen

Sporthall

Ryssby klint

Vattenreservoar

1:3
1

Skola

planer

9:1

Rya åsar

2:1
4

2:10
2:5
1

RYDA
8:1

Karpdammen

Bergdalen
Servicehus

Sjukhem

Skola

Fotb.
planer

HESTRA
Lugnet

Lasarett

Norrby

Sjukhem

Hässl

Skola

Bäckeskog

Värmeverk

Skola

Salängen

4:1
Fotbolls- planer

Kolbränningen

Skolor

Byttorp

Skola

3:11
1 3:1

Klingarekullen

Parkstaden

Idr pl

Badplats

Björkängsparken
Gustav Adolfs
kyrka
Skola

Lilla Hässleholmssjön
Stora Hässleholmssjön

Byttorpsstrand

Caroli kyrka

Ramnakyrkan

Museum

Museum
Kolarskogen
BYTTORP

Skola

Östermalm

Kulturhus

Sjukhem
Ramnasjön
Skola

Koloniområde

Tullen

Vårdhem

Skola

Villastaden

Stadsparken
S:t Ansgars
griftegård
Simhall

Villastaden
Hultasjön

Hulta

Annelundsparken

Sporthall

3:1
1

Kriminalvårdsanstalt

Katrineberg

Västeråsen

Skidbacke

S:ta Birgittas
griftegård

Bergsäter

Druvefors

Vattenreservoar

Ollonstupet

Västergårdshagen
4:2
6
Koloniomr.
4:12

Göta
6:6

Picke

Skjutbanor

Fotbollsplan

4

4:13

Skola

4:19

6:7
3:2

Idrottsplats
Kristiansfält

Skola Tennisbana

Furuberg

Skola
Skola

4:1
7

Himlatorpet

Hälsocentral

Hälsocentral

Backgårdshagen

Söderkulla

Friluftsgår

Trandared

Skogsslätt

Skjutbana

Skjutbana

Fotb.pl.

Fredriksborg

Vis
kan

OSDAL

Guldbrandshagen

FotbollsSkola

S:t Sigfrids
griftegård

Kristineberg

Reningsverk

planer

2:1
1

4:1
8

sön

2:8

2:9

Hedvigsborg

Ny gata

Tränningstorp
4:2
Osdal

Storängen

Ridhus

2:10 2:11
2:12
2:14 2:13

5:108

2:1
2

3:1
3

GÄSSLÖSA
Gässlösa

Dammsvedjan

TRAN

5:1
Liden

Lillå
n

TRANSÅS
Skola

Osdalsbron

2:1
1

5:113 5:114
5:115

:15

Lilla Transåssjön
5:120

2:34

5:118

2:35
2:59
2:58

en

2:56

2:53

2:55

4:1
1,3,6

2:36

Djupasjön

2:37
2:38

2:54
2:41

2:2

2:31

2:23
1

Skjutb.

Skjutbana

2:39
2:40

2:42

:48

2:4

2:101

Skjutbana

5:91

Sjöhaga

2:1
3

5:93

4:1
6

2:32
2:27

2:5
3

Rastplats

Stora
Tranåssjön
Gröneberg

5:4

Harasjön

2:1
2

4:55

2:29
2

n

2:5
2

2:1
3

2:13
5

2:79
1

Halleberg

2:21

2:5
4

2:2

2:9
2:8

2015-01-19

2:37
1

Transås

2:17
2:22
2:10 2:16
2:11
2:15 2:13

2:62
2
2:74 2:74
1 7

2:67 2:66
2:39
1

2:24
2:23

2:44

2:44

2:62
1

2:42
2:30

2:13

2:13

2:69

Skala = 1:25000

2:79
3

2:79
2
2:86
2

2:65

2:39
1

2:29
1

2:29
4

Rueredssjön
2:63

2:64
2:37
1

2:19

2:18

Sjömaden

2:81

2:25

2:20

Vis
ka

2:61
2:60

2:26
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TRANDAR

2:58

2:45

2:39
3

TRANSÅS

GÄSSLÖSA

2:45

Koloniomr.

2:13 2:13
2 6

Badplats

OSDAL
Militärt övningsområde

Koloniomr.

2:80

2:5
1

3:1
2

Lilla Harasjön

2:55

2:59

2:5
5

Rastplats
5:1

2:57

2:53
2:54

Flymader

2:37
2

2:29
2
2:5
3

2:52

2:55

2:7

Skjutbana

2:56

2:51

2:39
3

2:32

5:99

Skjutbana

4:55

2:46

2:50

Flymader

2:32

2:6

2:1
3

Bråt

2:37
2

2:36

2:29

2:105

Tornsberg

5:94

5:100

2:28
2:28

2:32

2:35

2:105

2:27

5:96

5:95

2:47
2:49

2:3
2:4

5:4

5:98

5:97

Avfallsanläggning

Flysjön
2:48

TRANSÅS

5:89
5:92

2
Huvagårdsberget

:44

Avfallsanläggning

5:117

Militärt
övningsområde 3:1

2:1
1

5:2
2

2:62

2:82 2:82 2:82
1 2 5

2:84

2:86
1

2:90
1

E 1 a-c) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a-c till handlingarna)

E2

BESLUTSFÖRSLAG

Avskrivning av fordringar över ett halvt basbelopp
(inget delegationsärende)
Kommunstyrelsen föreslår att fordringar om en summa av 81 792 kronor avskrivs. Fordringarna uppgår till mer än ett halvt basbelopp per gäldenär. Anledningen till föreslagen avskrivning är att fordringarna inte inkommit trots vidtagna inbetalningsåtgärder.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Fordringar om en sammanlagd summa av 81 792 kronor avskrivs.

2015-01-27
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-01-28
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0049
Programområde: 1
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2015-01-26/Christer Johansson

E3

BESLUTSFÖRSLAG

Utökad låneram för Borås Stads certifikats- och obligationsprogram
För att möta kommande finansieringsbehov för Borås Stad och de kommunala bolagen behöver Internbanken utöka låneramarna i kommunens befintliga kapitalmarknadsprogram. Certifikatsprogrammet, där upplåning på upp till 12 månaders löptider görs, behöver ökas med 1 miljard kronor (mdkr) till
sammanlagt 2,5 mdkr. Obligationsprogrammet, där upplåning på löptider över 12 månader görs, behöver ökas med 2,0 mdkr till sammanlagt 4,0 mdkr.
De båda programmen står idag för cirka 25-30 % vardera av Internbankens totala upplåning. Kapitalmarknaden är således en mycket viktig finansieringskälla, och i takt med ökat upplåningsbehov behöver
ramarna höjas för att på bästa sätt säkra tillgången på kapital framöver.
De ramar som sätts på certifikats- och obligationsprogrammet ska inte förväxlas med låneramarna enligt Kommunfullmäktiges riktlinjer. Varje enskild upplåning/emission inom certifikats- och obligationsprogrammen måste rymmas inom den av Kommunfullmäktige årligen beslutade låneramen. Varje
enskilt delegationsbeslut vid en emission ska också anmälas till Kommunstyrelsen.
En höjning av ramarna medför inte ökade kostnader. Kostnaderna uppstår när ramen utnyttjas.
Enligt fullmäktiges riktlinjer framgår att Kommunstyrelsen beslutar om publika låneprogram såsom
certifikats- och obligationsprogram.
Risken med att låna via kapitalmarknaden är att det vid emissionstillfället inte finns någon investerare
som är villig att teckna sig för emissionen, vilket skulle innebära att staden inte får någon finansiering.
Hittills har upplåning kunnat göras utan problem med de volymer som önskats vid varje tillfälle. Skulle
inte så vara fallet, så finns det tecknade kreditlöften som en backup avseende certifikatsprogrammet.
Obligationsupplåningen görs med en längre framförhållning och där kan upplåning ske på alternativa
sätt, genom exempelvis bankupplåning eller upplåning hos Kommuninvest.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Borås Stad utökar sitt certifikatsprogram till en sammanlagd ram på 2 500 000 000 kronor, samt sitt obligationsprogram till en sammanlagd ram på 4 000 000 000 kronor.

2015-01-27
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-01-28
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0121 045
Programområde: 1
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2015-01-23/Christer Johansson
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Alkolås hos Borås Lokaltrafik AB – utvärdering från bolaget
Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2011 att bevilja Borås Lokaltrafik AB dispens från kravet
att införa alkolås i bolagets fordon. Förutsättningen för dispensen var att bolaget inför mätstationer vid
samtliga platser där någon förare påbörjar sitt arbetspass, dvs. även vid Södra Torget, så att samtliga
förare testas på ett likartat sätt. Dessutom förutsattes att bolaget samarbetar med MHF om att finna
lösningar på de tekniska problem som finns med mätutrustningen. Bolaget skulle även till Kommunstyrelsen rapportera in en utvärdering i mars 2012.
Bolaget har inkommit med rapport den 13 november 2014. Anledningen till förseningen är att bolagets
arbete i frågan dragit ut på tiden då exempelvis MHF: s slutrapport kom först i maj 2013. Rapporten
har sedan av misstag inte sänts iväg till Kommunstyrelsen.
Av bolagets rapport framgår att MHF i sin rapport konstaterar att det system som Borås Lokaltrafik
använder är ”det enda system som vi kunnat konstatera fungerar mycket tillfredställande gällande såväl mätnoggrannhet, uppföljning och larm som användarvänlighet”. Bolaget anser att de uppfyller kraven i dispensen genom att
de nu har alkolås på båda de ställen som förarna påbörjar sina arbetspass samt att tekniken håller en
mycket hög och tillförlitlig nivå.
Kommunstyrelsen konstaterar att Borås Lokaltrafik arbetat aktivt med frågan och att de uppfyller kraven som gavs av Kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Borås Lokaltrafik AB: s rapport kring dispens från kravet på alkolås läggs med godkännande till handlingarna.

2015-01-22
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-01-22
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2007/KS0685 531
Programområde: 2
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2015-01-22, Christer Johansson
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Bakgrund.
Borås Kommunfullmäktige beslutade den 19 april 2007 att det under planperioden skall
införas alkolås i kommunens fordon och att alkolås skall skrivas in som krav vid Borås Stads
förvaltningar och bolags upphandlingar.
Kommunfullmäktige beviljade sedan efter ansökan den 21 februari 2008 Borås Lokaltrafik AB
(BL) dispens från det ovan nämnda kravet till och med den 31 december 2009.
BL fick dispens för att få möjlighet att utveckla och pröva en alternativ metod för att uppnå
samma syfte. Försöket skulle utvärderas och rapporteras till Kommunstyrelsen under hösten
2009.
Den 29 januari 2010 inkom BL med en utvärdering av försöket Alkolåsprojektet, där alkolås
har installerats stationärt i depån i stället för i samtliga fordon. Den 1 juli 2010 inkom MHF
med sin utvärdering av depåbaserat alkotest hos Borås Lokaltrafik.
Den 28 april 2011 beslutar Kommunfullmäktige om fortsatt dispens. Förutsättningen för
dispensen är att bolaget inför mätstationer vid samtliga platser där någon förare påbörjar sitt
arbetspass, dvs. även vid Södra Torget, så att samtliga förare testas på ett likartat sätt, samt
att bolaget samarbetar med MHF om att finna lösningar på de tekniska problem som finns
med mätutrustningen. En utvärdering ska göras och rapporteras till Kommunstyrelsen om ett
år dvs. i mars 2012. Där är vi nu.

Tillbakablick
I den utvärdering som lämnades den 29 januari 2010 redogjordes till en del om de problem
som hängde ihop med att använda ett bränslecellsbaserat alkolås. Våra misstankar gällande
detta bekräftades sedan mer än väl i den utvärdering som MHF lämnade den 1 juli 2010.
I en uppföljningsrapport från MHF redovisas allvarliga mätfel i den använda utrustningen. De
skriver
”Resultatet av vår uppföljning av den tekniska funktionaliteten är nedslående. Utrustningen

godkänner utandningsprov som har en alkoholhalt på hela 0,30 mg alkohol/liter vilket
motsvarar 0,6 promille. För de utandningsprover som registrerats som ej godkända har
betydligt lägre alkoholhalter än de verkliga angetts i utrustningens datalogg, en felvisning på
ända upp till 0,5 promille. Gränsen vid vilken utrustningen har indikerat ”ej godkänt” har
således förflyttats från 0,2 promille till någonstans mellan 0,33 till 0,50 promille. Att
dataloggens dessutom visar så stora skillnader beträffande registrerade alkoholhalter när
exakt samma alkoholhalt tillförts från våtgassimulatorn är oroande och tyder på instabilitet i
utrustningens mätfunktion.
Det kan finnas olika anledningar till den bristande mätsäkerheten, och vi kan i dagsläget inte
slå fast vad som är problemet. En hypotes kan vara att en mätsensor som används så ofta
som i ett fordonsdepåbaserat system, t.ex. Pilotfish Alkocheck, behöver betydligt tätare
kalibreringsintervaller än ett fordonsmonterat alkolås.” 1
Med det resultat som MHF redovisade var det inte möjligt att fortsätta med en anläggning
som använder ett bränslecellsbaserat alkolås med bibehållen trovärdighet.
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Det bör betonas att det var alkolåsenheten från Dräger som inte klarade den miljö som ett
större antal tester under en kort tidsperiod innebar. Programvaran från Pilotfish klarade
provet.

Projektetsfortsattautveckling.
BL återupptog en kontakt med företaget Servotek, som leds av Sven Gunnar Olsson. Han har
utvecklat en produkt för mätning av alkoholkoncentration i utandningsluften.
De frågor vi ställde inför ett fortsatt arbete var om det gick att använda en del av den
erfarenhet som vi fått från Pilotfish Alkocheck. Det gällde de delar som handlade om
identifiering av föraren, loggning av resultat, resultat till föraren i form av kvitto och SMS
meddelande till trafikledningen vid positivt resultat.
Det alkolås som Sven Gunnar Olsson från Servotek utvecklat använder en infraröd (IR)
teknologi. De fördelar som BL ser som viktiga jämfört med ett bränslecellbaserat alkolås är:
x
x
x
x
x

Det går snabbt att blåsa och alla kan blåsa tillräckligt mycket för att en analys ska
kunna genomföras.
Det är också beröringsfritt vilket innebär att man inte behöver använda personliga
munstycken.
Analysen är snabb och ett eventuellt positivt utslag dokumenteras och sparas.
Ingen köbildning vid alkolåset.
Den klarar ett stort antal av analyser i en följd.

Med dessa fördelar i minnet avtalade BL med Servotek att testa detta alkolås istället för
Pilotfish Alkocheck med bränslecellsbaserade alkolåset från Dräger. Tillsammans med
Servotek specificerade BL kraven på ett nytt depåbaserat alkolås. Vi har utgått från de
erfarenheter som BL fått från projektet. Det avser framför allt hanteringen av identifieringen
med körkort, loggning av alla resultat, kvitto till föraren på utfört prov och SMS meddelande
till trafikledningen vid positivt resultat.
Från 12 april 2011 har det första nya alkoskåpet från Servotek varit i drift i garaget på
Strömsdal. Det har fungerat utan avbrott sedan dess.
Den 14 juni 2011 installerades det andra skåpet i lunchrummet som finns i anslutning till
Södra torget.
Nu ingår det i alla tjänster för föraren att börja sitt arbetspass med att först utföra ett
alkotest innan han/hon går ut till sin buss oavsett startplats. Efter utfört test lämnas kvitto till
trafikledaren som noterar att testet är utfört.
MHF har yttrat sig i den 12 februari 2012. ”I nuläget bedömer MHF att anläggningarna såväl

i personallokalerna vid garaget i Strömsdal som vid Södra Torget fungerar mycket
tillfredsställande och återkommer när mätningar utförts och allt material sammanställts med
slutlig utvärdering. 2
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Bilderpådetnyaalkolåset:


Figur 1 Alkolåset i sin nuvarande utformning


Figur 2 Texten på skärmen instruerar föraren

3(5)



Figur 3 Det aktiverade munstycket lyser grönt.


Figur 4 Visar det kvitto som föraren får som bevisa på genomförd test.

Det går till på följande sätt när föraren skall genomföra sitt test.
x Föraren identifierar sig genom att skanna av streckkoden på sitt körkort.
x Munstycket som föraren skall blåsa i tänds grönt. OBS! Man skall inte vidröra
munstycket utan endast blåsa i det ungefär som att blåsa ut ett ljus. När tillräckligt
med luft har blåsts in i munstycket slocknar det gröna ljuset.
x Efter avslutad test får föraren ett kvitto där resultatet redovisas.
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Fortsattutveckling
BL´s projekt har väckt intresse från andra organisationer. I oktober 2011 redovisade BL
projektet vid ett seminarium anordnat av European Transport Safety Council. Seminariet
hölls i Stockholm under namnet – ”Safe and Sober Transport - Alcohol Interlock Seminar”
samt i Dublin under maj 2012.
Göteborgs Spårvägar använder en liknande lösning från Servotek som finns hos BL för sina
spårvagnsförare. Även hos Västerås Lokaltrafik har man ersatt fordonsmonterade alkolås
med en depåbaserad lösning från Servotek.

Slutsats
MHF överlämnade sin slutrapport ”Alkoskåp, funktion, kvalité och mätnoggrannhet –
TRV2010/87068A” i maj 2013, se bilaga 3. I rapporten finns BL´s nuvarande alkoskåp
omnämnt på sidan 20, sidan 39 och första stycket på sidan 46. MHF konstaterar på sidan 46
att: ”Det enda system som vi kunnat konstatera fungerar mycket tillfredställande gällande

såväl mätnoggrannhet, uppföljning och larm som användarvänlighet är det system som
testats och används av Borås lokaltrafik och som bygger på IR-baserad teknik utan
munstycke.” 3
Med detta anser BL att vi uppfyller kraven i dispensen genom att vi nu har alkolås på båda
de ställen som förarna påbörjar sina arbetspass samt att tekniken håller en mycket hög och
tillförlitlig nivå.

Bilagor:
1.
2.

Uppföljningsrapport – teknisk granskning av depåbaserat alkotest hos Borås Lokaltrafik
2012-02-14 Depåbaserat Alkotest Brev till BL

3.


Alkoskåp,funktion,kvalitéochmätnoggrannhet–TRV2010/87068A
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Förord
I en tidigare gjord utvärdering av alkoskåp hos Borås Lokaltrafik kunde MHF visa på mycket allvarliga
brister i den tekniska utformningen av systemet Alkocheck.1 Med anledning av detta har det funnits
behov av att göra en uppföljning av den tekniska funktionaliteten hos den utrustning som används.
Resultaten av denna uppföljning presenteras i den här rapporten.

Syfte
Syftet med rapporten är att kontrollera om förbättringar har skett sedan den tidigare rapporten
Utvärdering av depåbaserat alkotest hos Borås Lokaltrafik, lämnad 2010-05-27.

Genomförande
Den här uppföljningen har främst fokuserat på mätosäkerhet i utrustningen. Uppföljningstesterna
har utförts av Tomas Jonsson som är alkolåsexpert hos MHF och testledare i MHF:s testlaboratorium.
Testmetoder och testutrustning beskrivs i nedanstående textavsnitt.

Metod
Med hjälp av våtgassimulatorer har 20 simulerade utandningsprover utförts:
tio utandningsprov med 0,10 mg alkohol per liter, fem utandningsprover med 0,30 mg alkohol per
liter och fem utandningsprover med 0,50 mg alkohol per liter. Dessa prover har sedan jämförts med
registrerade resultat från utrustningen (Pilotfish Alkocheck med tillkopplat Dräger Interlock XT). På så
sätt har utrustningens tillförlitlighet kunnat utvärderas och bedömas.

Laboratorieutrustning och spårbarhet
Testerna har genomförts med utrustning från MHF International Road Safety Lab i Tibro. Vi har
använt två kalibrerade våtgassimulatorer av märket Guth för testerna. De testlösningar som har
använts är blandade enligt ackrediterad metod och verifierade mot instrumentet Evidenzer.
Testlösningarna har dessutom kontrollerats efter användandet för att se hur mycket de har mättats
under testerna. Ingen av de använda alkoholkoncentrationerna har mättats mer än 0,01 mg per liter i
gasform.
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Jonsson, Tomas & Klingström, Arne, Utvärdering av depåbaserat alkotest hos Borås Lokaltrafik, Tibro och
Borås 2010
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Resultat
I följande tre tabeller redovisas en översikt av resultaten från de utförda testerna .

Del 1. Test med våtgassimulator 0,10 mg alkohol/liter (motsvarar 0,2 promille)
Prov

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tid
enligt
kvitto
13:54
14:04
14:10
14:15
14:20
14:29
14:32
14:36
14:38
14:45

Tid enligt
datalogg

Förväntat resultat

Resultat enligt datalogg

14:13
14:23
14:29
14:34
14:39
14:48
14:51
14:55
14:57
15:04

ej godkänt
ej godkänt
ej godkänt
ej godkänt
ej godkänt
ej godkänt
ej godkänt
ej godkänt
ej godkänt
ej godkänt

godkänt
godkänt
godkänt
godkänt
godkänt
godkänt
godkänt
godkänt
godkänt
godkänt

Kommentarer: Denna nivå motsvarar gränsen för rattfylleri enligt Trafikbrottslagen. Utrustningen
borde därför ha registrerat ”ej godkänd”.

Del 2. Test med våtgassimulator 0,30 mg alkohol/liter (motsvarar 0,6 promille)
Prov

11
12
13
14
15

Tid
enligt
kvitto
14:48
14:51
14:56
15:01
15:03

Tid enligt
datalogg

Förväntat resultat

Resultat enligt datalogg

15:07
15:10
15:15
15:20
15:22

ej godkänt
ej godkänt
ej godkänt
ej godkänt
ej godkänt

godkänt
godkänt
godkänt
godkänt
godkänt

Kommentarer: Här är alkoholkoncentrationen tre gånger så hög som gränsen för rattfylleri av
normalgraden. Ändå har samtliga prov godkänts, vilket är mycket anmärkningsvärt.
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Del 3. Test med våtgassimulator 0,50 mg alkohol/liter (motsvarar 1,0 promille)
Prov

16
17
18
19
20

Tid
enligt
kvitto
15:04
15:10
15:13
15:18
15:21

Tid enligt
datalogg

Förväntat resultat

Resultat enligt datalogg

15:24
15:30
15:33
15:37
15:40

ej godkänt
ej godkänt
ej godkänt
ej godkänt
ej godkänt

Test ej godkänt – hög BAC 0,65 ‰
Test ej godkänt – hög BAC 0,67 ‰
Test ej godkänt – hög BAC 0,50 ‰
Test ej godkänt – hög BAC 0,58 ‰
Test ej godkänt – hög BAC 0,61 ‰

Kommentarer: Vid denna alkoholkoncentration, som motsvarar gränsen för grovt rattfylleri enligt
Trafikbrottslagen, har utandningsproven helt korrekt ej godkänts av utrustningen. Det finns dock
betydande skillnader mellan registrerade alkoholkoncentrationer och verkliga
alkoholkoncentrationer, som mest 0,5 promille. Dessutom föreligger stora inbördes skillnader mellan
de registrerade alkoholkoncentrationerna i alkoskåputrustningen, från 0,50 promille till 0,67
promille, trots att exakt samma alkoholkoncentration tillförts.

Exempel på kvitto från lämnat utandningsprov i systemet Pilotfish Alkocheck
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Sammanfattning
Resultatet av vår uppföljning av den tekniska funktionaliteten är nedslående. Utrustningen
godkänner utandningsprov som har en alkoholhalt på hela 0,30 mg alkohol/liter vilket motsvarar 0,6
promille. För de utandningsprover som registrerats som ej godkända har betydligt lägre alkoholhalter
än de verkliga angetts i utrustningens datalogg, en felvisning på ända upp till 0,5 promille. Gränsen
vid vilken utrustningen har indikerat ”ej godkänt” har således förflyttats från 0,2 promille till
någonstans mellan 0,33 till 0,50 promille. Att dataloggens dessutom visar så stora skillnader
beträffande registrerade alkoholhalter när exakt samma alkoholhalt tillförts från våtgassimulatorn är
oroande och tyder på instabilitet i utrustningens mätfunktion.
Det kan finnas olika anledningar till den bristande mätsäkerheten, och vi kan i dagsläget inte slå fast
vad som är problemet. En hypotes kan vara att en mätsensor som används så ofta som i ett
fordonsdepåbaserat system, t.ex. Pilotfish Alkocheck, behöver betydligt tätare kalibreringsintervaller
än ett fordonsmonterat alkolås.
I grundrapporten fanns ett antal andra anmärkningar beträffande utrustning och rutiner.
Utrustningen sände inte som utlovat sms till trafikledarna vid indikerade ej godkända
utandningsprov. Detta ser vid vår uppföljningskontroll ut att fungera bättre. En programmeringsbugg
mellan alkoholenheten och Pilotfish dator gjorde tidigare att systemet hann stänga av och starta om
vid förekomst av positiva blås med hög alkoholhalt. En följd av detta blev att eventuell
alkoholpåverkan inte upptäcktes. Detta problem ser nu ut att vara åtgärdat och fungerar
tillfredsställande.
I vår huvudrapport påpekades också brister att förare behandlas olika beroende på när under dygnet
som man påbörjar sitt arbetspass. Denna brist kvarstår fortfarande, då det bara förekommer
alkoholmätning i depån och inte vid Södra torget där många av förarna börjar sitt arbetspass.
MHF har för avsikt att under år 2011 göra en större utvärdering av olika fordonsdepåbaserade
lösningar för nykterhetskontroll av förare. Vår förhoppning är att genom den studien kunna klarlägga
vilka tekniska krav samt underhålls- och kalibreringskrav som är nödvändiga för att sådana system
ska fungera tillfredsställande. Dessutom ska en utvärdering ske av företagens rutiner för
användningen av depåbaserade alkotest, främst i förhållande till det lokala arbetsmiljöarbetet och till
Personuppgiftslagen så som den tolkas av Datainspektionen.
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Angående depåbaserade alkotest.

Borås Lokaltrafik (BL) har på nytt fått dispens från kravet på att montera alkolås i samtliga fordon.
2011-03-07 beslöt Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige bevilja dispens från
Kommunfullmäktiges beslut 2007-04-19 om att montera alkolås i bolagets samtliga fordon.
Förutsättningen för dispensen är att samtliga förare skall omfattas av testet varför mätstation skall
införas också vid Södra Torget så att samtliga förare testas på ett likartat sätt. Bolaget skall även
samarbeta med MHF om att söka bästa möjliga tekniska lösningar på mätutrustningen.
En utvärdering skall rapporteras till Kommunstyrelsen i mars 2012.
Mätutrustningen som nu används bygger på infraröd teknik som i jämförelse med den tidigare använda
bränslecellsbaserade tekniken arbetar betydligt snabbare och ännu mer exakt. MHF har påbörjat
utvärderingen genom utförda intervjuer med företagsledning fack och förare. Bland annat återstår en del
mätningar som skall utföras av MHFs laboratorium.
Utvärderingen ingår i en större utvärdering som omfattar flera företag men kommer också att
särredovisas för respektive projekt.
I nuläget bedömer MHF att anläggningarna såväl i personallokalerna vid garaget i Strömsdal som vid
Södra Torget fungerar mycket tillfredsställande och återkommer när mätningar utförts och allt material
sammanställts med slutlig utvärdering.
Borås som ovan

Arne Klingström
Arne Klingström
Ordförande MHF Borås

