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Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 11 maj 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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Samhällsplanering
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Val av protokolljusterare

Kc
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Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för yttrande om antagande av hemvärnsmän.
(Delegationsbeslut 2015-03-31 i ärende 8/2015)
(2015/KS0054 164-1)

(Förslag: a till handlingarna)
Kc
Kc
Kc

E
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Hantering av övergrepp vid förskola.
(2014/KS0850 007-3)

(Bil)

Begäran om skadestånd.
(2014/KS0100 108-1)

(Bil)

Direktiv för Kommunstyrelsens utredningsuppdrag i
budget 2015 samt innestående budgetuppdrag.
(2015/KS0354 041-1)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)
b)
c)

Granskning av Borås Stads årsredovisning 2014.
(2015/KS0372 007-1)

(Bil)

Föreningsarkivets budget.
(2015/KS0359 040-1)

(Bil)

Framställan om anläggning av promenadväg/motionsslinga runt Dalsjön i Dalsjöfors.
(2015/KS0303 823-3)

(Bil)

(Förslag: a – c till handlingarna)
E

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Likviditetsfrågor - upptagande av lån.
(30 mars 2015, Ärende 07)
För finansiering av internbankens utlåning till de kommunala
bolagen omsätter Borås Stad ett lån på 300 miljoner kronor den
1 april 2015, enligt delegationsbeslut den 30 mars 2015
(2015/KS0044 045-1)
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b)

Avskrivning av fordringar intill ett belopp av ett halvt
basbelopp i varje särskilt ärende.
(31 mars 2015, Ärende 02)
Fordringar om en sammanlagd summa av 425 863,15 kronor,
alla under ett halvt basbelopp per gäldenär, har avskrivits i
enlighet med delegation
(2015/KS0050 108-1)

c)

Beslut i ärenden om betalkort i tjänsten till
förtroendevalda och tjänstemän.
(1 januari – 31 mars 2015, Ärende 01-26)
I enlighet med gällande delegation har under perioden januari till
mars 2015 beslutats om 26 st nya betalkort. Av dessa har 21 st
en kreditgräns på 3.000:- kr, 1 st en kreditgräns på 4.000:-, 1
st en kreditgräns på 5.000:-, 1 st en kreditgräns på 7.000:-, 1 st
en kreditgräns på 30.000:- och 1 st en kreditgräns på 35.000:-)
(2015/KS0055 002-1)
(Förslag: a–c till handlingarna)
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6

Konstgräsplaner 2015.
(2015/KS0360 821-3)

(Bil)

Årsredovisning 2014 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
2015/KS0247 107-1)

(Bil)

Översyn av programstrukturen på Viskastrandsgymnasiet i
syfte att få en jämnare könsfördelning.
(2015/KS0302 612-3)

(Bil)

Kommunalt anläggningslån till Borås Minigolfklubb.
(2015/KS0346 049-1)

(Bil)

E

7

Återrapportering av uppdrag att utreda förutsättningarna för
att inrätta en eftergymnasial utbildning inom skapande kultur för
personer med funktionsnedsättningar .
(2012/KS0209 615-3)
(Bil)

E

8

Tilläggsanslag i Budget 2015.
(2015/KS0389 042-1 )

(Bil)

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

Kc2

BESLUTSFÖRSLAG

Hantering av övergrepp vid förskola
Stadsrevisionen har granskat processerna kring och hanteringen av ärendet om övergrepp vid förskola.
Den 18 juli 2014 anhölls en person vid en förskola i Borås Stad. Personen dömdes den 8 december i
Borås tingsrätt till två års fängelse. Rapporten har sänts till Arbetslivsnämnden och Stadsdelsnämnd
Norr för svar.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Upprättat svar översänds till Stadsrevisionen

22-4-2015
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0850 007
Programområde: 3
Handläggare: Eva Luvö, tfn 35 30 40
Datum/avdelningschef: 2015-04-22 / Svante Stomberg
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Datum
2015-05-11

Stadskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ewa Luvö

Dnr 2014/KS0850 007

Hantering av övergrepp vid förskola
Stadsrevisionen har granskat processerna kring och hanteringen av ärendet om övergrepp vid förskola. Den 18 juli 2014 anhölls en person vid en förskola i Borås Stad.
Personen dömdes den 8 december i Borås tingsrätt till två års fängelse. Rapporten har
sänts till Arbetslivsnämnden och Stadsdelsnämnd Norr för svar.
Stadsrevisionen noterar att ett utvecklingsarbete har inletts vid de aktuella nämndernas förvaltningar för att utveckla rutiner och riktlinjer för Borås Stad. Stadsrevisionen
vill framhålla vikten av att:





Riskanalyser utvecklas och införlivas i respektive nämnds interna kontroll,
med fokus på att skydda individer i verksamheter som förskola/skola
Rutiner och riktlinjer som tas fram i det pågående utvecklingsarbetet dokumenteras och kopplas till riskanalyserna samt fortlöpande uppdateras i nämnderna
Dokumenterad information om praktikanter/personer i arbetsmarknadsåtgärder överlämnas mellan aktuella nämnder
Stadsdelsnämnderna fortsatt utreder frågan om förskolans förutsättningar för
ledarskap ökar riskerna för brister i den interna kontrollen som i sin tur kan
öka riskerna för övergrepp

Arbetslivsnämnden redogör i sitt svar för anställningar på BEA-avtalet (Bestämmelser
för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser) innebär och att majoriteten av
dessa anställningar syftar till att mildra arbetslösheten. Detta innebär att den anställde
inte ska inkluderas i den ordinarie bemanningsplaneringen och att verksamhetens
behov måste tillgodoses genom ordinarie bemannings- och budgetprocesser.
Arbetslivsnämnden redovisar också att aktuell chef i rapporten också var chef när
klienten fick sin arbetsmarknadsanställning. Inför starten träffades förskolechef, klient
och handläggare och gick igenom anställningsform och förutsättningar. Under anställningen har Arbetslivsförvaltningens handläggare haft uppföljningsmöte varje månad men att förskolechefen avstått att vara med och endast haft sporadisk kontakt
med handläggaren via telefon och mejl.
I svaret från stadsdelsnämnden Norr redovisas att man tagit fram ett särskilt kommunövergripandegripande dokument för mottagande av personer utanför förskolans
egen organisation, och man beslutat att inte ta emot feriearbetare under 2015. Kort-
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tidsvikarier får i dagsläget inte heller vara ensamma vid blöjbyten. Det finns också
framtaget en kommunövergripande rutin för hantering av särskilda händelser.
Nämnden redovisar också att nämnden särskilt har jobbat med förskolechefernas
förutsättningar för chef- och ledarskap och att det t ex skapats gemensamma kontorsplatser.
Kommunstyrelsen ser positivt på att det finns en vilja att skapa förutsättningar när det
gäller arbetsbelastning, förskolor, avdelningar och antal anställda per chef. Det är
också positivt att det numera finns rutiner för att så långt som möjligt säkerställa att
en liknande händelse inte ska kunna inträffa igen. I dessa rutiner ska också ansvaret
för uppföljning tydliggöras och vad som kan vara kritiska faktorer att följa, t ex eventuellt ensamarbete. I detta arbete bör Arbetslivsförvaltningen vara delaktiga.
Kommunstyrelsen har förståelse för att de upprättade rutinerna i nuläget innebär avgränsningar för i vilka situationer studenter på högskolor, elever på gymnasieskolor
och övriga praktikanter tillåts medverka med barnen på förskoletid. Kommunstyrelsen uppmanar därför Stadsdelsnämnd Norr att så snart som möjligt revidera rutinerna
för att återgå till att dessa grupper kan delta i samtliga moment inom förskolan.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Upprättat svar översänds till Stadsrevisionen
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Kommunalråd
Svante Stomberg
Kommunchef
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Håkan Anving
Områdeschef förskola

2014-02-26

Dnr 2014/SDNN0233

Svar på revisionsrapport: Hantering av
övergrepp vid förskola
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Norr godkänner upprättat svar och översänder
detsamma till Stadsrevisionen och Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Hösten 2014 har förskolan i stadsdel Norr hanterat en kris, då en person
misstänktes och senare fälldes i tingsrätten för att ha förgripit sig på barn,
under dennes praktik på förskolan.
Utifrån detta har två rutiner utarbetats som nu gäller all förskoleverksamhet
i Borås Stad. Rutin har tagits fram för hur Borås Stad hanterar ensamarbete
för tillfälligt anställd personal och praktikanter. Rutin har även tagits fram
för hantering vid övergrepp, plan för vad som ska göras och vem som är
ansvarig.
Förutsättningar för förskolecheferna har förbättrats. Deras möjlighet att
vara pedagogiska ledare har ökat, genom att de nu har gemensamt kontor,
utökat administrativt centralt stöd samt lokalt administrativt och
processinriktat stöd ute på förskolorna.

Nämndens yttrande i sin helhet
Stadsrevisionen har granskat inblandade förvaltningars hantering av ärendet.
I rapporten finns synpunkter på både Arbetslivsförvaltningen och
Stadsdelsförvaltningen Norrs agerande. Denna skrivelse avser förskolan i
Norrs bedömningspunkter.
Riktlinjer/rutiner kopplade till hantering av personal i förskolan
Särskilt stadsövergripande dokument har tagits fram för mottagande av
personer utanför förskolans egen organisation. De framtagna rutinerna är nu
väl implementerade och kända i förskolorna. Förskolorna har därtill beslutat
att inte ta emot feriearbetare 2015. Korttidsvikarier får i dagsläget inte vara
ensamma vid blöjbyten. En risk- och konsekvensanalys kommer att göras
utifrån att korttidsvikarier inte får vara själva vid blöjbyte.
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Upprättade rutiner för hantering av särskilda händelser
Särskilt stadsövergripande rutin är framtagen för att tydliggöra vad som ska
göras, i vilken ordning och vem som ansvarar för att rätt handlingar och
aktiviteter utförs. För tydlighetens skull innehåller rutinen tydliga tabeller för
respektive ansvarsnivå.
Förskolechefens förutsättningar för ledarskap samt chefernas placering
utanför förskolan.
Stadsdelen har särskilt jobbat med förskolechefernas förutsättningar för
chef- och ledarskap. Detta arbete startades i och med stadsdelsreformen
2011. Det fanns stora olikheter mellan områdena i de gamla
kommundelarna. Från 2012 och fram tills idag har olika steg tagits i att
skapa bättre förutsättningar för förskolecheferna. Varje gammal kommundel
sågs över beträffande antal förskolor och avdelning per chef, antalet en- och
fleravdelnings förskolor, samt behov av administrativt stöd/avlastning och
processtöd i de pågående utvecklingsarbetena.
Arbetet har resulterat i att förskolechefen ansvarar för mellan 8-9
avdelningar, 24-27 årsarbetare och har färre antal förskolor (fysiska enheter).
Varje chef har därtill ett eget administrativt lokalt stöd ute på förskolorna på
20 %. Därtill har varje chef 20 % processutvecklare. Det finns också ett
centralt administrativt stöd med 2.0 årsarbetare som delas av de nio
förskolecheferna.
Inför hösten 2014 skapades det förutsättningar för förskolecheferna med
gemensamma kontorsplatser. Denna förändring gjordes efter en
omvärldsbevakning över framgångsrika förskolor i Sverige. Bland annat i
Uddevalla och i Eskilstuna såg medarbetare och ledning avgörande
framgångsfaktorer i att cheferna några gånger i veckan träffades och
arbetade i gemensamma lokalt. Det centrala administrativa stödet finns i den
gemensamma lokalen. Erfarenheter och de stora vinsterna med
gemensamma lokaler som bland annat Uddevalla och Eskilstuna ser är att:
 Förskolecheferna får mer tid att vara aktiva i styr- och ledning ute på
förskolorna
 När förskolecheferna är ute i verksamheten kan de fokusera på det.
Innan sköttes samtidigt många administrativa uppgifter som chefen
var ute i verksamheten
 Det kollegiala lärandet och stödet mellan förskolechefer underlättas
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Förskolecheferna kan oftare och mer frekvent avlastas
administrativa uppgifter till förmån för det pedagogiska ledarskapet
när man lätt kan träffa den centrala stödfunktionen
Flertalet uppgifter görs bara en gång i och med att den centrala
stödfunktionen på uppdrag av en chef kan ta fram uppgifter till alla
chefer.

Under den särskilda händelsen hade ansvarig chef mer än 9 avdelningar och
mer än 30 personal. Detta berodde på att verksamheten befann sig mellan
två rekryteringar.
När förskolan idag befinner sig mellan två chefsrekryteringar så får den chef
som då tillfälligt ansvarar för fler än sina förskolor per automatik ett
betydande utökat stöd i form av förskolelärare som tillfälligt ges uppdrag att
biträda förskolechefen. Detta stöd hämtas oftast bland de som jobbar som
processledare och därmed har fallenhet för ledarskap och ett mandat från
sina medarbetare.

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser
för Borås Stad.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Det ökade chefsstödet sedan 2012 har medfört en ekonomisk
merkostnad och har utvecklat kvalitet och effektivitet inom
chef- och ledarskapet. Likvärdigheten inom stadsdelen Norrs
förskolor har ökat.

Omvärldsperspektiv
Den förändrade chefsorganisationen för att höja kvaliteten,
effektiviteten och därmed skapa bättre förutsättningar för ett
närvarande och pedagogiskt ledarskap är en konsekvens av en
fördjupad omvärldsbevakning.
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Facklig samverkan
Information vid LSG, Lokal samverkansgrupp, 2015-02-16.
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2015-02-23.

Remissinstans
Ärendet har inte skickats på remiss.

STADSDELSNÄMNDEN NORR

Malin Carlsson (S)
Ordförande

Bo Drysén
Stadsdelschef
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Camilla Jansson, 033-35 39 09

2015-02-24

2014/ALN0137

Revisionskontoret

Hantering av övergrepp vid förskola
Beslut

Arbetslivsnämnden godkänner upprättat svar och sänder in det till revisionskontoret
och kopia till Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Arbetslivsnämnden beslutar att godkänna svaret gällande hantering av övergrepp vid
förskola.

Nämndens yttrande i sin helhet

Stadsrevisionen har granskat processerna kring och hanteringen av ärendet om
övergrepp vid förskola. Stadsrevisionen noterar att ett utvecklingsarbete har inletts
vid de aktuella nämndernas förvaltningar för att utveckla rutiner och riktlinjer för
Borås Stad. Utifrån granskningens syfte framhåller revisionskontoret vikten av att:
• Riskanalyser utvecklas och införlivas i respektive nämnds interna kontroll,
med fokus på att skydda individer i verksamheter som förskola/skola.
• Rutiner och riktlinjer som tas fram i det pågående utvecklingsarbetet
dokumenteras och kopplas till riskanalyserna samt fortlöpande uppdateras i
nämnderna.
• Dokumenterad information om praktikanter/personer i
arbetsmarknadsåtgärder överlämnas mellan aktuella nämnder.
• Stadsdelsnämnderna fortsatt utreder frågan om förskolans förutsättningar för
ledarskap ökar riskerna för brister i den interna kontrollen som i sin tur kan
öka riskerna för övergrepp.
Arbetslivsnämnden bedömer att rapporten saknar nedanstående delar.
En klient på Jobb Borås som får en anställning utifrån en arbetsmarknadsåtgärd,
anställs på BEA-avtalet (Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska
insatser). I majoriteten av anställningarna på Jobb Borås tillämpas bestämmelserna där
anställningen syftar till att mildra arbetslösheten. Detta innebär att de anställde inte
ska inkluderas i den ordinarie bemanningsplaneringen.
Jobb Borås arbetar med klienterna utifrån där de befinner sig och vad de vill.
Däremot arbetar handläggarna med att stötta och motivera individen till rimliga mål.
Därmed görs en bedömning huruvida individen kan nå dit den själv önskar och om
det är lämpligt. Därmed har verksamhetens behov inte frångåtts. Vid varje placering
och förlängning tillfrågas verksamheten om det finns utrymme och om det är
lämplighet med en placering i verksamheten. Däremot sker ingen matchning av
verksamheters önskemål kopplat till arbetsmarknadsanställningar. Verksamhetens
bemanningsbehov måste tillgodoses genom ordinarie bemannings- och
budgetprocesser.
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Under hösten skrevs det in i rutinen att handläggaren ska konsultera en annan
handläggare innan placering av personer inom verksamheterna förskola/skola. Även
om detta inte varit en rutin har det ändå varit så i nästan varje ärende, eftersom en
handläggare hanterar praktikplaceringarna och en annan handläggare anställningarna.
Klienternas historia lyfts inte upp vid placeringar utifrån sekretess. Däremot lyfts
delar som har en direkt påverkan i det dagliga arbetet. Vid varje placering går
handläggaren igenom anställningsformen och arbetsuppgifter i möte med arbetsplats.
Om en arbetsplats känner till individens hela historia är risken stor att denne inte får
samma förutsättning på arbetsplatsen.
I det aktuella ärendet kan det varit så att klienten saknade formellt utsedd handledare.
Aktuell chef i rapporten var också chef när klienten fick sin
arbetsmarknadsanställning på förskolan. Inför starten träffades förskolechef, klient
och handläggare. Utifrån checklistan gick de igenom anställningsform och
förutsättningar. Bedömningen var som det framgår i rapporten att klienten skulle
tillbaka till högskolan och fortsätta sina studier till förskollärare.
Under anställningen har handläggaren haft uppföljningsmöte med klienten varje
månad. Förskolechefen avstod att vara med på uppföljningarna utan hade endast
sporadisk telefon och mailkontakt med handläggaren.
När klienten hämtades av polisen stängdes klienten av från sin anställning. Under
perioden fram tills att anställningen upphörde hade handläggaren uppföljning med
klienten löpande. Förlängning av avstängningen skedde var 14:e dag fram tills
anställningen upphörde.
ARBETSLIVSNÄMNDEN
Lars-Åke Johansson
Ordförande
Dag Forsström
Förvaltningschef

Missiv
2014-12-15
Arbetslivsnämnden
Stadsdelsnämnderna
Kommunstyrelsen

HANTERING AV ÖVERGREPP VID FÖRSKOLA
Stadsrevisionen har granskat processerna kring och hanteringen av ärendet om övergrepp vid
förskola. Den 18 juli 2014 anhölls en person vid en förskola i Borås Stad. Personen dömdes den
8:e december i Borås tingsrätt till två års fängelse.
Stadsrevisionen noterar att ett utvecklingsarbete har inletts vid de aktuella nämndernas förvaltningar för att utveckla rutiner och riktlinjer för Borås Stad. Stadsrevisionen vill framhålla vikten av att:
•

Riskanalyser utvecklas och införlivas i respektive nämnds interna kontroll, med fokus på
att skydda individer i verksamheter som förskola/skola

•

Rutiner och riktlinjer som tas fram i det pågående utvecklingsarbetet dokumenteras och
kopplas till riskanalyserna samt fortlöpande uppdateras i nämnderna

•

Dokumenterad information om praktikanter/personer i arbetsmarknadsåtgärder överlämnas mellan aktuella nämnder

•

Stadsdelsnämnderna fortsatt utreder frågan om förskolans förutsättningar för ledarskap
ökar riskerna för brister i den interna kontrollen som i sin tur kan öka riskerna för övergrepp

Bilagda översändes rapport till Arbetslivsnämnden, Stadsdelsnämnderna och Kommunstyrelsen. Stadsrevisionen emotser svar från Arbetslivsnämnden och Stadsdelsnämnd
Norr senast 2015-02-28.
ANDRA REVISORSGRUPPEN

Gerd Jansson
Vice Ordförande

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

Ola Sabel
Revisionschef

Telefonnummer: 033-35 71 54
Faxnummer: 033-35 71 57
E-post: revisionskontoret@boras.se

Rapport
2014-12-15

HANTERING AV ÖVERGREPP VID FÖRSKOLA
BAKGRUND
Den 18 juli år 2014 anhölls en person vid
Mariagårdens förskola misstänkt för sexuella
övergrepp mot barn. Polisanmälan gällde
övergrepp på avdelningen Växthuset vid
Lugnets förskola inom Stadsdelsnämnd
Norr (SDN Norr). Personen hade vid tillfället för anhållandet en utvecklingsanställning1 vid förskolan. Personen var anställd
av Arbetslivsförvaltningen. Den 8:e december dömdes mannen av Tingsrätten till två
års fängelse, för bl.a. grovt sexuellt övergrepp mot barn. Genomgående kommer vi
att kalla den dömde för ”personen” i denna
rapport.
I oktober år 2014 beslutade Andra Revisorsgruppen att granska processen kring ärendet.
Granskningens syfte är att besvara följande
revisionsfrågor:
• Hur har Arbetslivsförvaltningen och
Stadsdelsförvaltningen Norr agerat
när personen placerades i förskoleverksamheten?
• Hur har förvaltningarna agerat under
den tid personen varit placerad på
förskolan?
• Med anledning av risker för övergrepp; fanns det rutiner/riktlinjer/
handlingsplaner för hur en sådan
händelse ska hanteras?
• Vilka organisatoriska förutsättningar
förelåg förskolechefen för att bedriva ett aktivt och nära ledarskap?

•

Vilka åtgärder har man infört för att
minimera risken för att övergrepp
skall kunna ske igen?

Ansvariga nämnder är Stadsdelsnämnd Norr
och Arbetslivsnämnden.
Revisionskriterier i granskningen är Borås
Stads reglemente för intern kontroll, Läroplan för förskolan, Skolverkets allmänna råd
för förskolan, Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med
barn samt Offentlighets- och sekretesslag
(2009:400).
Metodiken har varit intervjuer med berörda
tjänstemän, möte med föräldrar från förskolan, studier av dokument och utdrag ur verksamhetssystem.

1

Anställningen är en vanlig anställning, personen har
nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning och arbetsuppgifterna ska vara individuellt
anpassade, se bilaga 1.

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

Telefonnummer: 033-35 71 54
Faxnummer: 033-35 71 57
E-post: revisionskontoret@boras.se
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GRANSKNINGSRESULTAT
Arbetslivsnämnden svarar för arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd, integrationsarbete och dagliga verksamheter inom LSS
och psykiatrin samt alternativ arbetsmarknad
för personer med funktionshinder.
Förskoleverksamheten i Borås Stad är uppdelad i tre stadsdelar. I SDN Norr består
förskoleverksamhetens organisation av en
områdeschef med ansvar för nio förskolechefer.
Personen hänvisades från Lotsen2 till Jobb
Borås, Arbetslivsförvaltningen, för andra
gången i maj år 2013. Då har denne tidigare
(år 2010) haft en praktiktjänstgöring inom
stadsdelen som har upphört i samband med
inledande av högskolestudier (förskolelärarutbildning). Målsättningen för arbetet med
klienter på Jobb Borås är självförsörjning
genom arbete eller studier. Arbetssättet är
att arbetsmarknadshandläggare som matchar
klientens behov utses, därefter sker en kartläggning av individens förmågor, problemområden, motivation och vad personen har
för önskemål kring arbete och studier. Respektive arbetsmarknadshandläggare gör
sedan individuella bedömningar kring vad
som kan vara en lämplig praktikplacering
eller arbetsmarknadsanställning.
Vid intervjuer med företrädare för Arbetslivsförvaltningen framgår att fokus framförallt är på den sökande individens behov och
önskemål vid placeringar och att nämnden
inte prioriterar den mottagande verksamhetens behov och särskilda förutsättningar.
Arbetslivsförvaltningen begärde utdrag ur
belastningsregistret, vid tre tillfällen för den
aktuella personen. Personen har inte före2

Fd Lotsen innebar en verksamhet för personer i
åldrarna 18-64 år som var aktuella hos minst två av
Lotsens huvudmän (Arbetsförmedlingen, Borås stad,
Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen)
med behov av offentlig försörjning, arbetssökande,
men ej omedelbart anställningsbara och folkbokförda
i Borås Stad. Lotsen övergick i Jobb Borås 140101.
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kommit i belastningsregistret någon av dessa
gånger.
Arbetslivsnämnden ansvarar formellt för
praktikplatsen/arbetsmarknadsanställningen
och arbetsgivaransvaret men poängterar att
det är den mottagande verksamheten som
har arbetsledar- och arbetsmiljöansvar för
personen vid placering i en verksamhet.
Företrädare för Arbetslivsförvaltningen
framhåller vikten av att en praktikant/ arbetsmarknadsanställd har en handledare i
den verksamhet som personen placeras i.
Anställningsformen innebär att den anställde
har funktionsnedsättning och anpassningar
till individens förutsättningar och särskilda
behov ska bedömas och hanteras i den dagliga verksamheten.
Praxis inom ramen för Arbetslivsförvaltningen har varit att respektive arbetsmarknadshandläggare avgör vilken information
som lämnas när individer introduceras vid
en praktikplats/arbetsmarknadsanställning.
Dokumenterade rutiner om vilken information som lämnas till mottagande förvaltning
saknas.
Personen placerades på en praktikplats vid
Lugnets förskola avd Växthuset i juni 2013.
Befattningshavaren som ansvarade för beslutet att på nytt ta in personen på praktikplats
var en fd förskolechef som vid tidpunkten
hade anställning som administrativ assistent.
Samtidigt var en vikarierande förskolechef
tillfälligt ansvarig för verksamheten. Det är
oklart vilken befattningshavare som vid tidpunkten hade mandat att besluta om tillsättningen av praktiktjänsten.
I samband med att personen inledde sin
andra praktikperiod, skedde ett chefsbyte på
posten som förskolechef. Den nytillträdda
förskolechefen uppger sig inte ha fått information om personens bakgrund och problematik, inte heller information om vad en
utvecklingsanställning är eller att handledarskap krävdes i arbetsmarknadsåtgärden.
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Förhållningssättet till personen var att denne
skulle tillbaka till högskolan och fortsätta
sina studier. Praktikplatsen övergick 201310-15 i en utvecklingsanställning.
Personen hade inte tilldelats någon handledare. På grund av en ansträngd personalsituation med stor personalomsättning, placerades personen in som en ordinarie anställd
och fick samma arbetsuppgifter som övrig
personal, vilket bl.a. innebar att personen
kunde vara ensam med barnen. Personen var
den i personalen som varit längst tid på avdelningen.
Personen började arbeta i sommarjouren på
Mariagården 7:e juli år 2014. Den 18 juli
2014 hämtades personen från Mariagårdens
förskola av polis, misstänkt för sexuella
övergrepp mot barn. Personen avstängdes
från sin tjänst med omedelbar verkan.
Efter avstämning med polisen och tjänstemän i kommunen/förvaltningen informerade förskolechefen föräldrarna på Lugnets
förskola den 11 augusti. Informationen som
gavs styrdes i hög grad av polisen. Informationen förmedlades per telefon under en period av 14 dagar. I mitten av augusti kontaktas förskolechefen av en förälder som berättar att även hennes barn blivit utsatt av den
dömde personen. Detta anmäler förskolechefen omgående till polisen.
Förskolechefen framhåller att hon var mycket osäker på hur hon skulle handla i den
uppkomna situationen. Någon dokumenterad handlingsplan/rutin/riktlinje som kunde
vägleda fanns då inte upprättad, och ansvarsfördelningen var oklar. Förskolechefen hänvisade till sekretess för både utsatta barn
som personen ifråga som en försvårande
omständighet vid lämnande av information
till föräldrar och andra.

finns är anmälningsplikten3 enligt 14 kap 1§
Socialtjänstlagen. Den gäller alla som är anställda inom förskola och skola.
Den som erbjuds en anställning i stat, kommun, landsting, företag eller annan organisation ska, om arbetet innebär direkt och
regelbunden kontakt med barn, på begäran
av den som erbjuder anställningen visa upp
ett utdrag ur det register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister. Detta
har skett för den dömde personen.
Skolverket föreskriver att landets kommuner
ska ha riktlinjer om hur förskola/skola ska
agera när ett brott begås. Borås Stad saknade
vid tidpunkten för händelsen egna rutiner/riktlinjer för hantering av övergrepp.
Det fanns dock ”Rutiner för polisanmälningar i skolan och anmälningar till Socialtjänsten” men dessa var ej kända i förskoleverksamheten.
Det saknas även dokumenterade rutiner för
handledning av praktikanter eller anställda
via arbetsmarknadsåtgärder, om fast/ ordinarie personal alltid bör finnas närvarande
på förskolan samt vad praktikanter/arbetsmarknadsanställda får och ej får göra.
Riskanalys över vilka arbetsuppgifter och
verksamheter som är lämpliga att skicka
individer till saknas. Det saknas även upprättade rutiner för information om individen
och grundläggande beskrivning av arbetsmarknadsinsatsen till den mottagande enheten.
Huvudmannen har enligt skollagstiftningen
uppdrag att ge förskolechefen förutsättningar för att ha inblick i och kunskap om det
dagliga arbetet på förskoleenheten för att
kunna bedriva ett aktivt och nära ledarskap4.
3

Det finns inga nationella föreskrifter som
anger om, hur eller när polisen ska kopplas
in när brott begåtts. Den enda reglering som

Anställda inom myndigheter vars verksamhet berör
barn och ungdom är skyldiga att genast anmäla till
socialtjänsten om de i sin verksamhet behöver ingripa
till ett barns skydd, ”Rutiner för polisanmälningar i
skolan och anmälningar till Socialtjänsten”, Borås
Stad, november 2012
4
Skolverkets allmänna råd, ”Förskolan”, 2013
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Förskolecheferna i SDN Norr är placerade
utanför verksamheten i ett gemensamt kontor. Förskolechefen hade en arbetssituation
med totalt fyra förskolor, 10 avdelningar, ca
50 heltidsanställda, drygt 60 vikarier samt
närmare 200 barn att ansvara för. Dessa
förutsättningar för ledarskapet har Stadsrevisionen identifierat tidigare i granskningen
”Förutsättningar för ledarskap i Borås Stad”5
och det påvisas också i aktuell forskning,
exempelvis Björk, L., ”Vad bör chefen
göra?”, Göteborgs universitet, 2013-11-106.

Upprättade rutiner efter händelsen
(oktober 2014)
En skärpning av rutiner har skett i bägge
nämnderna efter att Tingsrättens process
inleddes mot personen.
En krisgrupp tillsattes av SDN Norr i början
av oktober.
I mitten av oktober upprättade Stadsdelsnämnd Norr ”Rutin vid misstanke om sexuella eller andra övergrepp på förskolor i
Borås Stad” samt ”Rutinbeskrivning för
praktikanter i förskolan”.
Arbetslivsnämnden har skärpt sina rutiner
för arbetsmarknadshandläggarna på enheter,
som ska konsultera en annan handläggare,
en s.k. second opinion, innan placering av
personer inom verksamheterna förskola/skola sker. De har även infört ett
stopp för praktikanter/arbetsmarknadsåtgärder tills vidare till
verksamheterna förskola/skola.

5

”Förutsättningar för ledarskap i Borås Stad”, Stadsrevisionen, 2013.11.18.
6

http://www.socav.gu.se/digitalAssets/1470/1470093
_pressmeddelande-lisa-bjo--rk-140115.pdf
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STADSREVISIONENS
BEDÖMNING
Stadsrevisionens bedömningar nedan är baserade på tidpunkten för händelserna, fram
till september år 2014.
• Stadsrevisionen identifierar brister i
såväl SDN Norr som Arbetslivsnämnden när det gäller riskanalyser
och riktlinjer/rutiner kopplade till
hantering av personal vid förskolor
• Arbetslivsnämnden har i för hög
grad haft fokus på individens egna
önskemål och nämndens mål att få
ut personer i praktik/arbetsmarknadsåtgärder, och i för liten utsträckning bidragit till att säkerställa
personens lämplighet för att arbeta
med barn
• SDN Norr hade vid tidpunkten för
övergreppen inte genomfört riskanalyser och upprättat riktlinjer och rutiner för hantering av särskilda händelser såsom övergrepp samt personal som arbetar vid förskolorna. En
följd av detta blev otydlighet och
osäkerhet kring vilka åtgärder som
skulle vidtas och vilka som var ansvariga
• I granskningen har ett oklart ansvarstagande i förvaltningsorganisationen
identifierats och det föreligger olika
uppfattningar om händelseförloppet.
Stadsrevisionen vill framhålla att det
är respektive nämnders ansvar att
säkerställa att riskanalyser genomförs, att dokumenterade riktlinjer
och rutiner tillförsäkras och informationsansvar mellan förvaltningarna
klargörs inom ramen för den interna
kontrollen
• Förskolechefens förutsättningar för
ledarskap samt chefernas placering
utanför förskolan begränsar enligt
Stadsrevisionens bedömning möjligheten att kunna bedriva ett aktivt
och nära ledarskap, som skollagstiftningen föreskriver
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•

Stadsrevisionen noterar att rutiner
har införts och att ett utvecklingsarbete pågår i de berörda förvaltningarna som syftar till att minimera riskerna för övergrepp. Stadsrevision-

en bedömer ej om dessa är tillräckliga

BILAGA 1 BEGREPP
Övergrepp och andra kränkningar
Sexuella övergrepp är alla sexuella handlingar som sker mot någons vilja. Barn som är under 15 år får inte
utsättas för sexuella handlingar alls av någon äldre tonåring eller vuxen person. Det gäller även om barnet
skulle säga att det vill eller på annat sätt visa att det är med på vad som händer. Det är alltid den vuxnes
ansvar att följa lagen.
Barnet och sexualbrottslagstiftningen
Syftet med sexualbrottsreglerna i Sverige är dels att stärka och tydliggöra varje persons absoluta rätt till
personlig och sexuell integritet och självbestämmande och dels att lyfta fram och förstärka skyddet för
barn och ungdomar mot att utsättas för sexuella kränkningar. Barns behov av skydd, omvårdnad och integritet ska alltid komma i första rummet vid alla åtgärder som rör barn. Det står i FN:s konvention om
barns rättigheter. Som barn räknas alla människor under 18 år. Svensk lagstiftning som berör brott mot
barn finns specificerat i brottsbalken.
Källor:
BRIS, barnperspektivet,
http://www.barnperspektivet.se/barnets-rattigheter/brott-mot-barn
Polisen, http://www.polisen.se/Lagar-och-regler/Om-olika-brott/Fakta-om-sexualbrott/
Barnkonventionen, http://www.barnombudsmannen.se/barnkonventionen/om-barnkonventionen/

Utvecklingsanställning
Du kan få ekonomisk ersättning om du anställer en person som är arbetssökande och har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Anställningen är en vanlig anställning, men den ska vara
anpassad efter den arbetssökandens förutsättningar och särskilda behov. Det kan handla om att arbetsplatsen och arbetsuppgifterna är anpassade, men också om anpassade arbetstider. Samtidigt som den anställde arbetar ska han eller hon kunna utveckla sin kompetens och arbetsförmåga för att lättare kunna få
jobb eller börja studera i framtiden. Stödet kallas för utvecklingsanställning.
Källa:
Arbetsförmedlingen,
http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.306228a513d6386d3d849b5/1412685723989/utvecklin
gsanst_ag.pdf
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BESLUTSFÖRSLAG

Begäran om skadestånd
En person besökte Stadshuset den 3 december 2013. I samband med besöket föll hon över en tröskel
och skadade sig. Hon har begärt skadestånd efter det inträffade. Kommunens försäkringsbolag har
handlagt skadeståndsärendet men inte kommit fram till att kommunen har något skadeståndsansvar för
det inträffade. Kvinnan anmälde till Allmänna Reklamationsnämnden, som i beslut den 20 november
2014 avslog hennes begäran om skadestånd.
Stadsjuristen har också besvarat skrivelser från såväl den skadedrabbade som en tjänsteman vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, där kommunens handläggning förklarats.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Länsförsäkringars beslut att avslå begäran om skadestånd, dess kundombudsmans överprövning av beslutet och
Allmänna Reklamationsnämndens beslut den 20 november 2014 att avslå yrkande om skadestånd samt skriftväxlingen i ärendet med stadsjuristen läggs till handlingarna.

2015-04-21
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0100 108
Programområde: 1
Handläggare: Lars-Olof Danielsson, tfn 033 – 35 70 59
Datum/avdelningschef: 2015-02-12/GB
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Direktiv för Kommunstyrelsens utredningsuppdrag i
budget 2015 samt innestående budgetuppdrag
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Genomföra utredningsuppdragen för budget 2015 samt innestående budgetuppdrag enligt direktiven.

2015-04-29
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0354 041
Programområde: 1
Handläggare: Carl Morberg, tfn 033 – 35 84 29
Datum/avdelningschef: 2015-04-29/ Svante Stomberg

Sida
1(8)
Datum
2015-05-11

Dnr 2015/KS0354 041

Handläggare: Carl Morberg

Direktiv för Kommunstyrelsens utredningsuppdrag i budget 2015 samt innestående budgetuppdrag
I Budget 2015 för Borås Stad som beslutades i Kommunfullmäktige den 17 december
2014 § 164 finns det utredningsuppdrag som Kommunfullmäktige givet till Kommunstyrelsen. I samband med budgeten för 2015 har nya direktiv för dessa utredningsuppdrag skapats enlig förteckningen nedan.
Centrala facknämnder
Centrala facknämnder skall införas till årsskiftet 2016/17. Stadsdelsnämnderna skall
avskaffas. Kommunstyrelsen uppdras att svara för nödvändigt utrednings- och implementeringsarbete.
Kommunstyrelsen återkommer med förutsättningar och utredningsdirektiv i särskilt ärende.
Införa utmaningsrätt
Kommunstyrelsen uppdras att utreda förutsättningarna för att införa utmaningsrätt i
lämpliga verksamheter senast halvårsskiftet 2016.
Inriktning är utreda förutsättningarna och ta fram förslag på regelverk för utmaningsrätt inom café
och restaurangverksamhet i Borås Stad. Planen är att ta fram ett förslag till regelverk under 2015.
Samordning av de kommunala bostadsbolagens administration
Kommunstyrelsen ska i samverkan med de kommunala bostadsbolagen utreda en
ökad samordning av bolagens administration.
Uppdraget kommer utföras genom att ekonomistyrning i samråd med bostadsbolagens VD:ar träffas
och diskuterar möjlig samordning. Syftet är inte att slå ihop bolag etc, utan att hitta möjlig samordning av exempelvis delar av ekonomisk och teknisk förvaltning. En första träff planeras före sommaren och under slutet av året bör uppdraget kunna vara klart.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00
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Omarbeta indikatorer och målvärden
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.
Ingår i ordinarie budgetprocess. Arbetet är påbörjat.
Café- och restaurangverksamheter lämpligare drivas på entreprenad
Kommunstyrelsen ska utreda om olika kommunala café- och restaurangverksamheter
lämpligare kan drivas på entreprenad samt i så fall vidta åtgärder.
I dagsläget hanteras uppdraget inom ramen för ekonomistyrningsavdelningens uppdrag gällande utmanarrätt.
Strategi för grön IT
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.
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.
Drift av Stadsparksbadet
Kommunstyrelsen ska utreda om driften av Stadsparksbadet lämpligare kan ske på
entreprenad.
Kommunstyrelsen skall tillsammans med Fritids- och folkhälsonämnden utreda förutsättningarna för
att lägga ut driften av Stadsparksbadet på entreprenad utan någon subvention.
Om förutsättningarna finns kan driftentreprenaden läggas ut när renoveringen av badet är genomförd.
Saltemads campingverksamhet
Kommunstyrelsen ansvarar för att Saltemads campingverksamhet säljs alternativt
läggas ut på entreprenad under 2015. Marken ska ej säljas.
Kommunstyrelsen tillsammans med Borås Djurpark AB och Lokalförsörjningsförvaltningen tar
fram förutsättningar för en försäljning. Ett förberedande arbete har inletts.
Avveckla mark- och entreprenadverksamheten som erbjuds annan än Borås
Stad
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.
Servicekontorets verksamhet har sedan starten 1992 utretts och förändrats i olika omgångar och i
olika syften. Att beställar/utförarkonceptet inom teknisk service utvecklats och gynnat konkurrensutsättning, vilket var ett mål för att nå effektivitet, bekräftar en nyligen genomförd revision.
Frågan nu är om verksamheten idag är relevant med hänsyn till den tekniska utvecklingen i samhället i övrigt. Är behovet av en egen kommunal resurs lika stor som den var på 90-talet då vi slog
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vakt t.ex om specialkomptens inom VA-sidan? Om inte, så vilka skäl finns det att ha kvar en
egen resurs och hur skall den i så fall se ut och vara dimensionerad? I nämnd revisionsrapport uttrycker beställarna värdet av att ha en egen resurs för akuta insatser samt för att behålla en prispress
på marknaden.
Utifrån grunderna ovan prövas också övrig verksamhet på servicekontoret.
Kommunstyrelsen tillsätter en politisk styrgrupp för att vidareutveckla förutsättningarna för uppdraget. Styrgruppen knyter sedan i genomförandet till sig tjänstemän från stadskansliet och berörda
förvaltningar.
Om och hur kommunens olika beställarkompetenser skall samordnas får utredas.
Hållbarhetscertifiera stadsdelen Norrby
Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna de insatser som krävs för att hållbarhetscertifiera stadsdelen Norrby.
Frågan ägs i huvudsak av Miljö- och konsumentnämnden, men Stadskansliet har ett samordnande
ansvar. Uppdraget innebär att hela stadsdelen Norrby, inklusive de obebyggda delarna vid Magasinsgatan ska certifieras. Certifieringsmodellen som den ser ut idag 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 kan påverkas av att Sweden green
building council, SGBC, under sen vår/sommar 2015 ska besluta om ett nytt certifieringssystem då
BREEAM som tidigare skulle användas inte längre är aktuellt, vilket innebär att vissa aspekter
och strategier kan behöva revideras.
*BREEAM - Namn på certifieringssystem
Ledning, styrning och ekonomiska förutsättningar för projekt Viskan
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett utredningsunderlag innehållande förutsättningar för ledning, styrning och ekonomiska förutsättningar för projekt Viskan.
Länsstyrelsen i Västra Götalands miljöskyddsenhet kommer att träffa Naturvårdsverket i maj
månad och prata om förorenade områden och då ingår diskussion om läget kring behov av sanering
av Viskan.
Därefter kommer Borås Stads Miljöförvaltning att kontakta Länsstyrelsen i juni månad för att se
hur samtalen gått och återrapporteras till Kommunstyrelsen.
Jämställdhetsintegrerad budget
Jämställdhetsintegrerad budget, det vill säga att resursfördelningen mellan kvinnor
och män synliggörs, införs under året.
Arbetet pågår och under 2015 kommer statistik att tas fram på hur resurser används mellan män
och kvinnor inom några av stadens verksamheter.
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Lokalisering av den busstrafik som idag sker på Södra torget
Kommunstyrelsen ska utreda samt föreslå en annan lokalisering av den busstrafik
som idag sker på Södra torget, i syfte att frigöra torget från busstrafiken.
Borås Stad, Västra Götalandsregionen och Västtrafik håller på att ta fram ”Utvecklingsplan
2025 för Stadstrafiken, med utblick mot 2035” som omfattar Borås och den busstrafik som ingår i
stadstrafiken.
Ett mål är att definiera prioriterade stråk genom city för kollektivtrafiken. De alternativ som nu
studeras kan samtliga frilägga Södra Torget från bussuppställning. Uppdraget genomförs med konsult under första halvåret 2015.
Skolkort till samtliga skolungdomar
Under 2015 ska förutsättningarna för att införa skolkort till samtliga skolungdomar
utredas.
En utredning för att klargöra omfattningen, möjligheterna och förutsättningarna kommer att startas
under 2015.
Götalandsbanans sträckning genom kommunen
Under 2015 utreds och utpekas Götalandsbanans sträckning genom kommunen.
Översiktsplan med fokus på järnvägssträckningen ska möjliggöra exploatering av nya
bostads- och verksamhetsområden.
Under 2015 utreder Trafikverket sträckan Bollebygd- Borås , samråd skickas ut vintern 2016.
Borås Stad deltar i utredningsarbetet både tjänstemän och politiker.
Utreda ”framtidens kollektivtrafik"
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.
I arbetet med att utreda Framtidens kollektivtrafik så har samverkan fördjupats och utvecklats
mellan Borås Stad, Västtrafik och trafikentreprenören. Stadskansliet arbetar tillsammans med
Västtrafik, bussentreprenören och Västra Götalandsregionen på att ta fram en Utvecklingsplan för
stadstrafiken i Borås. Arbetet fortsätter under 2015 med att utreda hur kollektivtrafiken ska passera genom centrum.
Under 2014 har Stadskansliet fortsatt arbetet med att utreda förutsättningarna för Bus Rapid
Transit (BRT) i Borås, en typ av buss som kan sammanfattas "tänk spårvagn-kör buss".
Vindbruksplan
Kommunstyrelsen uppdras att 2015 ta fram en vindbruksplan som ett tillägg till översiktsplanen. I detta arbete ska tysta områden utredas.
För att kunna genomföra detta uppdrag behöver flera nämnders verksamheter samarbeta. Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning har kompetens och resurser för att genomföra en landskapsanalys.
En landskapsanalys bör inventera de landskapstyper som finns i hela kommunen och illustreras på
karta. Detta blir ett underlag till fortsatt arbete med vindbruksplanen.
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Kommunstyrelsen expedierade till Samhällsbyggnadsnämnden sitt beslut från sammanträdet den 23
februari: Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas att under 2015 påbörja en landskapsanalys.
Samtidigt pågår en dialog mellan Stadskansliet och Miljöförvaltningen om kunskapsläget kring
begreppet tysta områden. Ett förslag till hantering av uppdraget kring tysta områden kommer att
presenteras för kommunalråd ansvariga för fysisk planering under maj månad.
Rapportering sker därefter till Kommunstyrelsen
Utveckla och driva införandet av ortsråd
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”.
Stadskansliet har sedan januari 2015 initierat två möten ihop med Stadsdelsförvaltningarna för
erfarenhetsutbyte kring ärendet. Tredje mötet kommer att hållas i april 2015.
I öster finns sedan tidigare nystartade fungerande ortsråd vilka bjuder in stadsdelsförvaltningen för
samtal.
I stadsdel väster och norr finns föreningar av olika slag, men dialog om struktur i form av ortsråd
har inte inletts från stadsdelsförvaltningarna/stadsdelsnämnderna.
Förtätningsstrategi som ett tillägg till översiktsplanen
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.
I uppdraget avses ett tillägg till Översiktsplanen, men för att genomföra uppdraget effektivt avses
frågan hanteras som ett underlag till den nya översiktsplanen. Vid behov skulle detta underlag även
kunna tas som ett separat program där varje projekt redovisas. Arbetet genomförs genom att inventera centrum med närområden och identifiera platser som är lämpliga för ny-, om- eller tillbyggnad för
bostadsändamål. 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 (förskolor
etc). Uppdraget har påbörjats under våren 2015.
Översyn av ersättningen till skolor där ersättningen följer de enskilda eleverna
En översyn av ersättningen till friskolor med tillhörande fritidshem samt ersättningen
till de fristående förskolorna ska göras under 2015 i syfte att tillse likvärdiga konkurrensvillkor mellan den kommunala skolan och de fristående aktörerna. Kommunstyrelsen ska göra en översyn av ersättningen till skolor där ersättningen följer de enskilda eleverna.
Utredning pågar där ekonomistyrning samverkar med Stadsdelsförvaltningen Norr kommungemensam skola och representanter för de fristående skolorna. Vissa grundläggande principer har ventilerats för att få resurstilldelning så lika som möjligt mellan kommunens egna skolor och de fristående.
Nästa möte 30 april 2015.
Kommunstyrelsen kommer att få en rapport om utfallet.
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Markstrategiskt program
Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2015 utarbeta ett markstrategiskt program.
Borås Stad är en betydande markägare som behöver kunna 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.
I det strategiska planarbetet identifieras områden för utveckling av nya bebyggelse- och rekreationsområden. Markägoförhållanden inom dessa studeras och utgör underlag för beslut om fastighetsförvärv eller markbyten. Detta arbete sker i nära samarbete med bland annat 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 eventuellt fastighetsköp, markbyten och
försäljningar.
Riktlinjer för markanvisningar och principer för markvärdering kommer redovisas i ett markstrategisk program som bygger på försägbarhet och transparens vilket kommer föras till Kommunfullmäktige under 2015.
Grundskolans anpassningskostnader till förändrat elevunderlag
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 har funnits några år och en utredning är gjord som visar att i motsats till vad som var
väntat blev det små skillnader mellan stadsdelsnämnderna. Under 2015 kommer uppdraget avslutas.
Företagslots ”en dörr in”-princip i Borås Stads verksamheter
Kommunstyrelsen uppdras att etablera funktionen företagslots, med ”en dörr in”princip, i Borås Stads verksamheter.
Utreds och tas in i arbetet kring Insikt 2015. Resultatet av insikt kommer i sommar och uppdraget
behandlas i samband med utvärderingen av insikt i höst. I utvärderingen deltar de verksamheter som
berörs när Kommunstyrelsen på Näringsliv inför företagslots.
Idag finns en fungerande "en dörr in funktion" som näringslivet kan höra av sig till hos Näringslivsenheten.
Borås varumärke som kreativ Mode och Textilstad
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.
Varumärket som textil stad, uppdraget är pågående genom de aktiviteter som finns i vår verksamhetsplan, näringslivsenheten deltar aktivt i arbetet kring Textile and Fashion Center, Marketplace
och i arbetet kring "branding". Arbetet kan inte besvaras som färdigt utan kommer att pågå länge
(Borås 2025).
Dels Business Region Borås remissen, som efter en tid i politisk beredning, nu efter några kommentarer till och tillägg i remissen, är färdigt för beslut i Kommunstyrelsen.
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Kommunchefen har beslutat att tilläggen ska remissas i övriga kommuner innan ärendet förs till
Kommunstyrelsen. Denna pågår just nu. Beräknat beslut i Kommunstyrelsen är i maj 2015.
Näringslivsstrategi
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.
Förslag finns klart, detta är redovisat och diskuterat i näringslivssamrådet, politiken har beslutat
om remiss och förslaget är nu på väg ut till remisslämnarna. Remissen är klar efter sommaren. Beräknat beslut i Kommunstyrelsen är i nov/dec 2015
Förbättringar av valfriheten inom hemtjänsten samt tillse konkurrensneutrala
villkor
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.
I enlighet med uppdraget blir första delen att uppdatera självkostnadsberäkningen för kommunens
egen produktion, startar omgående bland annat med hjälp av de handlingar som togs fram när konkurrensverket undersökte prissättningen.
Införande av resultatenheter behandlas av den kommande organisationsutredningen och utgår
sålunda ur detta uppdrag.
När självkostnadsutredandet är klart ses ersättningssystemet över. Slutliga steget därefter att tillsammans med Kvalité och utveckling diskutera själva valsituationen.
Införande av en beställarenhet för kommunens samlade verksamheter
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
Frågan om en eventuell beställarenhet kommer att ingå i uppdraget organisationsöversyn.
En viktig aspekt är att uppdraget kan utföras av en fristående och oberoende organisation.
Utreda möjligheten att inrätta ett hållbarhetsbokslut
I arbetet med utveckling av budget, årsredovisning samt vision Borås 2025 får Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta ett hållbarhetsbokslut.
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 när årsredovisningen är klar kommer en utvärdering göras om det arbete som
görs motsvarar behovet av den information som efterfrågas i ett separat hållbarhetsbokslut.
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Kommunstyrelsen ska under 2015 bjuda in fristående förskoleaktörer till Borås
Stad
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.
Information och dialog med befintliga fristående förskoleaktörer i Borås. Genomförs 2015.
Undersöka vilka övriga fristående förskoleaktörer som kan ha intresse av att starta verksamhet i
Borås och kontakta dem. Påbörjas under 2015.
Avskaffandet av delade turer: effektivitet, konsekvenser för brukarna, kostnader samt personalens hälsa
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.
Kommunstyrelsen kommer i juni månad att få en redovisning. Sannolikt kommer en längre tid behövas för utvärdering.
”Ett gott liv var dag”
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.
Förslag till handlingsplan kommer att skickas ut på remiss under maj månad. Beslut av handlingsplan planeras i berörda nämnder under augusti månad.
Kommunstyrelsens beslut:
Genomföra utredningsuppdragen för budget 2015 samt innestående budgetuppdrag enligt direktiven.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Svante Stomberg
Kommunchef

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

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

E3

BESLUTSFÖRSLAG

Konstgräsplaner 2015
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Fritids- och folkhälsonämnden beviljas ett investeringsanslag på 8 400 000 kr för anläggande av konstgräsplaner i Dalsjöfors och Sandared.

21-4-2015
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-04-22
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0360 821
Programområde: 3
Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 40
Datum/avdelningschef: 2015-04-21, Christer Johansson

Sida
1(1)
2015-05-11

Dnr 2015/KS0360
Ert dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell

Fritids- och folkhälsonämnden

Konstgräsplaner 2015
Fritids- och folkhälsonämnden begär ett investeringsanslag på 8 400 tkr för anläggande av konstgräsplaner i Dalsjöfors och Sandared. I investeringsbudget 2015 finns
upptaget 8 500 tkr för att enligt plan anlägga två nya konstgräsplaner i just Sandared
och Dalsjöfors.
Nämnden har tagit in anbud från Servicekontoret för båda planerna och tillsammans
med en avsatt post för oförutsedda kostnader på 5 % uppgår den sammanlagda utgiften till 8 346 tkr.
Kommunstyrelsen har på dagens sammanträde beslutat att bevilja Fritids- och folkhälsonämnden ett investeringsanslag på 8 400 000 kr för anläggande av konstgräsplaner i Dalsjöfors och Sandared.

KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

1 (2)
PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2015-04-08

§ 38
2015/FF0021 052
Konstgräsplaner till Borås Stad 2015
Enligt planen i konstgräsutredningen är Dalsjöfors och Sandared på tur att få en konstgräsplan.
Pris på både markarbeten och konstgräs har tagits in från Servicekontoret, vilka tidigare både varit
kompetenta och haft konkurrenskraftiga priser. Efter granskning kan konstateras att det även
gäller årets offert. Därför föreslås att Servicekontoret anlitas som entreprenör till de två
konstgräsplanerna.
Offererat pris för markarbetena inklusive dränering och stängsel i Sandared är 2 187 000 kr och 1
241 000 kr för konstgräset inklusive läggning. Övriga kostnader såsom mål, resultattavla,
ljudanläggning och avbytarbås beräknas till 190 000 kr. Här är det tänkt att belysningsmasterna
från Borås Arena 2 ska återanvändas och flyttas till Sandared, kostnad 400 000 kr. Förbättring av
inkommande el samt grind vid ingång, 65 000 kr. Total kostnad för Sandared beräknas till 4 083
000 kr.
Motsvarande kostnader för markarbeten inklusive dränering och stängsel i Dalsjöfors är 2 365 000
kr och 1 098 000 kr för konstgräset inklusive läggning. Övriga kostnader som ovan, 190 000 kr.
Befintlig belysning används. Justering av lekplats och naturgräsplanens stängsel samt asfaltering av
gång/cykelväg, 160 000 kr. Bygglovskostnader 50 000 kr. Total kostnad för Dalsjöfors beräknas
till 3 863 000 kr.
Till detta bör ca 5 % oförutsedda kostnader läggas till, 400 000 kr.
Totalt blir den kalkylerade kostnaden för dessa två konstgräsplaner 8 346 000 kr
I investeringsbudgeten för 2015 finns en summa på 8 500 000 kr till konstgräsplaner i Borås Stad
2015.
Bilagor: Kravspecifikation konstgräs till fotbollsplaner i Borås Stad 2015 och Konstgräsplanernas placering och
utförande.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att anta Servicekontoret som entreprenör till
konstgräsplaner i Borås Stad 2015.
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att begära hos Kommunstyrelsen att få ta del av de
investeringsmedel som är avsatta för ändamålet 2015 till en summa av 8 400 000 kr.
Paragrafen justeras omedelbart

Forts.

2 (2)
PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2015-04-08

Forts. § 38
Vid protokollet
Johanna Jönsson
Sekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2015-04-08
Ida Legnemark
Ordförande

Erik Johnson

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2015-04-10.
Rätt utdraget intygar:

Johanna Jönsson
Sekreterare

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (2)

Datum

Diarienummer

2015-03-31

2015/FF0021 052

Erik Hang, 033 - 357435

Konstgräsplaner till Borås Stad 2015
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att anta Servicekontoret som entreprenör till
konstgräsplaner i Borås Stad 2015.
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att begära hos kommunstyrelsen att få ta del
av de investeringsmedel som är avsatta för ändamålet 2015 till en summa av 8 400 000
kr.
Sammanfattning
Enligt planen i konstgräsutredningen är Dalsjöfors och Sandared på tur att få en
konstgräsplan. Pris på både markarbeten och konstgräs har tagits in från
Servicekontoret, vilka tidigare både varit kompetenta och haft konkurrenskraftiga
priser. Efter granskning kan konstateras att det även gäller årets offert. Därför föreslås
att Servicekontoret anlitas som entreprenör till de två konstgräsplanerna.
Bakgrund
Enligt vår konstgräsutredning är det planerat att anlägga fullstora konstgräsplaner på
Dalsjöfors IP och Sandareds IP under 2015. Borås Stad har genom Servicekontoret
gjort en ramupphandling på konstgräs. Därefter har en förnyad konkurrensutsättning
gjorts vad det gäller konstgräset till dessa två fotbollsplaner. Vid upphandlingen av
konstgräset har det ställts krav på godkänt Nordiskt Certifikat, uppfyllande av
funktionella krav enligt Svenska Fotbollsförbundet, 8 års materialgaranti mm.
Förvaltningens övervägande
Offererat pris för markarbetena inklusive dränering och stängsel i Sandared är 2 187
000 kr och 1 241 000 kr för konstgräset inklusive läggning. Övriga kostnader såsom
mål, resultattavla, ljudanläggning och avbytarbås beräknas till 190 000 kr. Här är det
tänkt att belysningsmasterna från Borås Arena 2 ska återanvändas och flyttas till
Sandared, kostnad 400 000 kr. Förbättring av inkommande el samt grind vid ingång,
65 000 kr.
Total kostnad för Sandared beräknas till 4 083 000 kr.
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Erik Hang, 033 - 357435

Motsvarande kostnader för markarbeten inklusive dränering och stängsel i Dalsjöfors
är 2 365 000 kr och 1 098 000 kr för konstgräset inklusive läggning. Övriga kostnader
som ovan, 190 000 kr. Befintlig belysning används. Justering av lekplats och
naturgräsplanens stängsel samt asfaltering av gång/cykelväg, 160 000 kr.
Bygglovskostnader 50 000 kr.
Total kostnad för Dalsjöfors beräknas till 3 863 000 kr.
Till detta bör ca 5 % oförutsedda kostnader läggas till, 400 000 kr.
Totalt blir den kalkylerade kostnaden för dessa två konstgräsplaner 8 346 000 kr
I investeringsbudgeten för 2015 finns en summa på 8 500 000 kr till konstgräsplaner i
Borås Stad 2015.
Samverkan
Samverkan har skett med Dalsjöfors GOIF och Sandareds IF.
Bilagor
1. Kravspecifikation konstgräs till fotbollsplaner i Borås Stad 2015.
2. Konstgräsplanernas placering och utförande.

Datum
Borås 2015-03-24

Vårt dnr
2015/FF0021 052

Sida
1 (3)

BILAGA 2.
KONSTGRÄSPLANERNAS PLACERING OCH UTFÖRANDE

Sandareds IF, Sandared
En fullstor konstgräsplan anläggs på befintlig B-plan, belägen vid Sandared IK´s klubbstuga i
Sandared. Gräset tas bort och underlaget byggs upp, dränering läggs ner och belysningsmaster
från Borås Arena 2 sätts upp med styrning på klubbstugans vägg. Lågt staket på en långsida och 2
m högt staket med 4 m bollfångarnät sätts bakom målområdena. Nya avbytarbås, resultattavla
och ljudanläggning monteras. En grind sätts upp vid ingången till området.
Dalsjöfors GOIF, Dalsjöfors
Den befintliga konstgräsplanen i Dalsjöfors är i stort behov av nytt konstgräs. Planens spelyta
utvidgas samtidigt till 100 x 60 m. Befintlig belysning används. Nytt staket på en kortsida och en
långsida. Mindre justeringar av dagens staket runt naturgräsplanen behövs, asfaltering av
gång/cykelbana samt viss flytt av skolans lekplats. Nya avbytarbås, resultattavla och
ljudanläggning monteras.
Vid bytet kommer det gamla konstgräset att skäras upp i mindre bitar och placeras på små
grusytor i staden.
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Borås 2015-02-20

Vårt dnr
2015/FF0021 052
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1 (2)

KRAVSPECIFIKATION
Konstgräs till fotbollsplaner i Borås Stad 2015
Inledning
Borås Stads Fritids- och folkhälsoförvaltning (FOF) har för avsikt att under 2015 anlägga fullstora
konstgräsplaner på två platser i kommunen, förutsatt att politiskt beslut tas.
Vi efterfrågar samma kvalité på konstgräset till bägge fotbollsplaner, vilka ska användas för
breddfotboll. Det är dock inte säkert att läggningen av planerna kan ske vid ett och samma tillfälle.

1.0 Omfattning
Konstgräsmattor utan pad, inklusive läggning och linjering till två fullstora planer, med spelmått 105 x
65 meter alt. 100 x 60 meter. Vi har räknat med konstgräs 2 meter runt den angivna spelytan.
Vi förbehåller oss rätten att minska måtten om förutsättningarna förändras på resp plan.
Utöver utlagd granulat, skall två extra säckar granulat (2 ton) per plan ingå i anbudet tillsammans med
en sk Infill-mätare per plan.
Läggning av konstgräsplanerna är planerad till perioden juli-sept 2015.

2.0 Placering
Sandareds IF, Sandared
En konstgräsplan ska anläggas på befintlig B-plan, som kommer att utvidgas till 105 x 65 meter. Planen
är belägen vid Sandared IK´s klubbstuga i Sandared, ca 15 km väster om Borås.
Dalsjöfors IP, Dalsjöfors
En befintlig konstgräsplan i Dalsjöfors, ca 10 km öster om Borås, kommer att utvidgas till 100 x 60
meter. Det gamla konstgräset kommer att vara borttaget och underlaget justerat.

3.0 Kravspecifikation
Konstgrässystemet skall uppfylla Svenska Fotbollsförbundets krav för breddfotboll och ha godkänt
Nordiskt certifikat. Dessutom skall nedanstående krav uppfyllas.
Gräsets fiber skall vara av typ monofiber. Ej rektangulärt tvärsnitt.
Fiberlängden skall vara minst 50 mm.
Stråtätheten skall vara minst 90 000 strån per kvm.
Mattan skall ha en fyllning av sand och gummigranulat.
Fyllnadshöjden av gummigranulat SBR skall vara minst 25 mm.
Fritt strå (ovan fyllning) skall vara mellan 14-20 mm.
Komplett godkänt Nordic Test Certificate skall bifogas anbudet.
Offererat konstgräs och dess uppbyggnad enligt ovanstående krav skall beskrivas i anbudet.
Varuprov (A-4 storlek) på offererat konstgräs skall bifogas.
Brukstiden för konstgräsplanerna kommer att vara ca 1 800 timmar per år och plan.
Konstgräsplanerna skall kunna underhållas och snöröjas med traktorburna redskap.
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Konstgräsplanerna skall kunna saltas mot isbildning.
I entreprenaden skall ingå efterjustering av fyllning efter 3 till 6 månader så att krävda fyllnadshöjder
kan erhållas.
Konstgräset skall ansluta tätt mot sågad asfaltkant. Asfalt kommer att finnas runt hela ytan av konstgräs
med en bredd av minst 1 meter.
Konstgräset kommer att läggas på en grusuppbyggnad.
Ifyllnadsmaterial:
Gummigranulatet av typ SBR, som skall vara miljödeklarerat enligt DIN 18035-7 eller motsvarande.
Fabrikat på gummigranulatet skall anges i anbudet.
Sand skall vara tvättad rundkornig kvartssand och fabrikatet skall anges i anbudet.
Levererad mängd sand och gummigranulat till och från arbetsplatsen skall redovisas.
Tjockleks- och jämnhetskontroll av varje skikt på minst 24 punkter per plan skall göras av
anbudslämnaren och redovisas innan slutbesiktning.
Linjering 11-manna:
Linjerna skall vara intuftade eller inklistrade för 11-mannalag enligt Svenska Fotbollsförbundets regler.
Linjebredd 10 cm. Färg vit. Målens placering skall märkas ut samt straffpunkt. Hörnflaggor och
monterade fästen för dessa skall ingå.
Markering 7-manna:
Gul markering 5 cm bredd inklistrade för 2 st 7-manna planer.
Långsida 7-manna mot sidolinje 11-manna, 8 st längd 50 cm.
4 st mål, 8 st 30 cm utsida sidolinje (11-manna).
Hörn straffområde , 12 st längd 30 cm.
Avsparkspunkt, 2 st kryss med längd 30 cm.
All linjering och markering skall noga stämmas av med FOF före påbörjat arbete.
Drift och underhåll:
Drift- och underhållsmanual överlämnas vid slutbesiktning.
Entreprenörens personal ska ha en genomgång beträffande drift- och underhåll med föreningarnas
personal före slutbesiktning.
Vid genomgång med personal skall underhållsredskap, driftjournaler mm finnas på plats.
Entreprenör anger i anbud ändamålsenliga redskap så att funktionskrav för breddfotboll
kan behållas under garantitiden 5 år.
Funktionsprovning av konstgräs:
Provning av funktionella krav enligt Svenska Fotbollsförbundets krav och rekommendationer för
breddfotboll skall utföras på plats inom 3-6 månader efter färdigställande samt efter 4 år.
Entreprenör anlitar certifierat testinstitut samt bekostar testerna.
Garanti: Entreprenadgaranti 5 år.
Funktionsgaranti enligt SvFF krav (breddfotboll) 5 år.
Materialgaranti 8 år.
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Årsredovisning 2014 för Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund
Räddningstjänstförbundet redovisar ett resultat för 2014 på + 3,3 mnkr, jämfört med
+ 3,3 mnkr för 2013. Förbundets egna kapital var vid årsskiftet 33,7 mnkr, balansomslutningen 116,1 mnkr och soliditeten 29 % (f å 28 %). Borås Stads driftbidrag 2014
till förbundet var 70,9 mnkr (f å 69,5).
Enligt lagen om kommunalförbund ankommer det på respektive förbundsmedlem att
besluta om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen. Revisorerna föreslår att ansvarsfrihet beviljas.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
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Året som gått
I spåren av pågående klimatförändringar ser vi allt fler extrema vädersituationer. Under 2014 noterades
flera rekord i Sverige, bland annat hade Falun 35,1 grader varmt den 4 augusti. Ett annat rekord sattes i juli
månad med ca 193 000 registrerade blixtnedslag i landet.
Efter en period med torka och barmark i januari månad startade en brand i Laerdal Norge som fick förödande konsekvenser för samhället. Branden startade i buskvegetation och spred sig mycket snabbt i den
starka vinden och antände 35 hus. Flera hundra personer fick föras till sjukhus för vård, som tur var utan
svårare skador. All el och teleförsörjning till samhället var helt avbruten under flera dagar.
Den 31 juli startade en skogsbrand i Västmanland. Till en början betraktades den som en ordinär skogsbrand men som med hänsyn till extrema väderförhållanden utvecklades till Sveriges största skogsbrand
genom tiderna. Vid branden omkom en man och en person brännskadades mycket svårt, ca 25 hus brann
ner eller eldhärjades och ca 13 800 ha skog brandskadades. Tjugofem brandmän från SÄRF tillsammans
brandpersonal från hela landet deltog i denna omfattande räddningsinsats.
Nästan samtidigt med branden i Västmanland drabbades Halland av mycket svåra översvämningar där
flera bostadsområden fick evakueras.
Detta är några av de oönskade händelser som kan kopplas till extrema vädersituationer 2014. Händelserna
visar vikten av att SÄRF tillsammans med sina medlemskommuner stärker sin planering för att bättre stå
rustade inför framtiden.
Verksamheten 2014 är planerad efter handlingsprogram 2012-2015 med dess ambitionsnivå och övergripande mål. Planerade verksamhetsmål för 2014 är i stort genomförda.
2014 är sista året på denna mandatperiod. Det innebär att några förtroendevalda lämnar Direktionen för
att göra plats för nyvalda. Vi tackar ledamöter som lämnar oss för det arbete och den entusiasm som de
visat för SÄRF. Avslutningsvis vill vi tacka alla medarbetare för ett gott arbete och för att ni på ett engagerat sätt tar er an utvecklingen av vårt förbund.

Kjell Classon			
Ordförande			

Sven-Åke Josefsson
Räddningschef

Innehåll
Ett tryggt och olycksfritt
samhälle för alla 		
Uppdrag
Förebygga
Räddningsinsatser
Uppföljning
Stöd till kommunerna

Verksamhet 2014		
Förebyggande

4

6

		16

Ny organisation
Förändrad beredskapsorganisation
Heltidspersonal
RiB-kårer
Räddningsvärn
Jämställdhet
Arbetsmiljö
Företagshälsovård

TABELLER
Antal anställda
Tidsanvändning för heltidsanställd personal
Inarbetad tid 2014-12-31
Personalstatistik
Lönekostnader inkl. PO fördelat per område

Samhällsplanering
Bygglov
Rådgivning och information
Tillsyn
Olycksuppföljning
Automatiska brandlarm
Sotning och brandskyddskontroll
Övrigt säkerhets- och trygghetsarbete
Medlemskommunernas krisberedskap

Ekonomi		

		20

Årets resultat
Intäkter
Personalkostnader
Övriga verksamhetskostnader
Medlemsavgifter
Avskrivningar och investeringar
Redovisningsprinciper

Extern utbildning
Barn och unga

Insats och beredskap
Rekrytering
IVPA
Lokaler
Insatser under 2014
En av årets händelser
Insatsstatistik

Karta över SÄRF 		

Personal		

15

TABELLER
Nyckeltal
Ägarandel
Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflödesanalys
Noter 2014

© Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2014 Foto: Caroline Olausson

Ett tryggt och olycksfritt samhälle för alla
Dygnet runt, 365 dagar om året, finns vi för invånarnas säkerhet och upprätthåller beredskap för
att hantera olika typer av olyckor. Vi är omkring 500 anställda och tillsammans arbetar vi för att nå
visionen om ett tryggt och olycksfritt samhälle för alla.

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, är ett
kommunalförbund som organiserar och driver räddningstjänst
i sex kommuner: Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga,
Tranemo och Ulricehamn.

Vår organisation är anpassad för att driva och stödja räddningstjänstuppdragets fyra skeden. Nedan beskrivs dessa
allmänt för att i efterföljande delar mer ingående beskriva vad
som hänt under 2014.

Uppdrag

Förebygga

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

Informera
Vi informerar, utbildar och kommunicerar för att förebygga
oönskade händelser och skapa ett tryggare samhälle.
Stödja
Vi stödjer våra medborgare och kommuner i skyddet mot
olyckor och kriser.
Hantera
Vi genomför insatser vid risker, olyckor och kriser för att
rädda och skydda människor, egendom och miljö.
Utveckla
Vi deltar i utvecklingen av samhällets trygghets- och säkerhetsarbete samt utvecklar vår egen förmåga.
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Räddningstjänstens förebyggande arbete fokuserar på information, rådgivning, utbildning och tillsyn. Uppdraget tillgodoser lagstiftningens krav på skydd, säkerhet och trygghet i
samhället på lokal nivå. Arbetet bygger på nära samverkan
med medborgare, näringsliv samt medlemskommunerna och
bedrivs med ett medvetet samhällsperspektiv.
Exempel på uppgifter är risk- och sårbarhetsanalyser, medverkan i samhällsplaneringen, utbildning till olika målgrupper
samt råd och information till enskilda.

Räddningsinsatser
Uppgiften innebär att upprätthålla beredskap för att
dygnet runt kunna utföra räddningsinsatser vid bränder eller
andra olyckor.
Arbetet innebär att utveckla och vidmakthålla kompetens,
metoder och tekniska resurser för att vara väl förberedda för
räddningsinsatser samt att kunna lämna stöd till kommunerna vid kris. Övning och utbildning är därför en del av varje
arbetspass för personal i utryckande tjänst.

Uppföljning

Stöd till kommunerna

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

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

Uppföljning innebär att lära av inträffade olyckor och räddningsinsatser för att undvika upprepningar och ta tillvara erfarenheter både i det olycksförebyggande arbetet och i de insatsoperativa beredskapsförberedelserna.
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Verksamhet 2014
SÄRF har under 2014 anpassat sin verksamhet till en ny beredskapsorganisation. I övrigt har vi
fokuserat på att utveckla vår verksamhet enligt de mål som är fastställda i vårt handlingsprogram.

Förebyggande

Vårt förebyggande arbete sker på bred front och vi försöker ständigt anpassa och förbättra formerna. Under året har
mycket energi lagts på att komma närmare medborgaren och
stärka den enskildes förmåga samt att följa upp verksamhetsplaneringen och effektivisera handlingstiderna. Samverkan är
en viktig faktor i det förebyggande arbetet.

Samhällsplanering
Under 2014 har arbetet med samhällsplanering blivit en självständig delprocess, vilket lett till ett ökat och bättre samarbete
med planavdelningarna i medlemskommunerna. SÄRF har
börjat delta på fler plansamråd tidigt i processen, vilket innebär att det är lättare att reducera risker som medborgarna kan
utsättas för.

Bygglov
Vi har genomfört utbildning för alla förbundets byggnadsinspektörer och handläggare i brandskyddsfrågor vid enklare
bygglovsärenden. Detta har bidragit till ett närmare samarbete
med medlemskommunernas byggnadsnämnder.

Rådgivning och information
Antalet ärenden som rör frågor från allmänheten kring
brandskydd har ökat i jämförelse med föregående år. Frågor-
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na handlar framför allt om förvaring av brännbart material i
trapphus, utrymningsfrågor, brandvarnaranvändning, handbrandsläckare samt förvaring av brandfarlig vara i hemmet.
Den operativa personalen genomförde bland annat uppskattade hembesök i bostadsområden med en statistiskt högre
förekomst av bostadsbränder, tillsynsbesök på badplatser
samt andra informationskampanjer under året.

Tillsyn
Under 2014 har 163 tillsyner enligt lagen om skydd mot
olyckor (2003:778) utförts. Större delen av årets tillsynsarbete
har inriktats mot samlingslokaler med serveringstillstånd och
ungefär 50 verksamheter har besökts på detta tema. Tillsynsbesök även genomförts på bland annat 10 vårdboenden, 25
badplatser och 20 förskolor/skolor. Tillsynsbesök har även
genomförts i flerbostadshus, inom ramarna för ett projekt där
de boende också informerades om brandsäkerhet och fick sin
brandvarnare kontrollerad.
Sedan 2011 har SÄRF hanterat tillstånd för brandfarliga och
explosiva varor och tog under 2014 över hela hanteringen.
Före årsskiftet hade respektive samhällsbyggnadsförvaltning
hand om diariehantering och fakturering. Bedömningen är att
det fullständiga övertagandet har effektiviserat handläggningen. Totalt slutfördes 94 av de 122 tillstånd för brandfarlig vara
som inkom under 2014. Antalet tillstånd för explosiv vara

uppgick till 30 stycken, 25 av dessa slutfördes under året.
För att säkerställa att hantering och förvaring sker på ett säkert sätt utför SÄRF även tillsyn i verksamheter där brandfarlig- eller explosiv vara hanteras. Under 2014 har tematillsyner
genomförts hos fyrverkeriförsäljare och på bensinstationer.

Olycksutredning
Våra olycksutredningar består av två delar, dels vad som
orsakat olyckan och dels hur räddningsinsatsen gick. Att följa
upp våra insatser och ta tillvara på erfarenheter, både bra och
mindre bra, är en del i vår strävan att ständigt bli bättre.
Under 2014 genomfördes 12 olycksutredningar utöver den
vanliga insatsrapporteringen. Nytt för året var att vi gick från
en till två olycksutredare på deltid. Nya riktlinjer för insatsuppföljning togs fram för att bli antagna till 2015.

618

bostäder besökte
vi för att informera
om brandskydd
under 2014

Automatiska brandlarm
SÄRF arbetar med utveckling och hantering av automatlarmsfrågor. Det gäller arbete med allt från kundkontakt, utbildning
av egen personal till återkoppling av larm. Under året anslöts
ca 30 nya larmanläggningar till SÄRF, totalt var 747 larmanläggningar anslutna under 2014.

Sotning och brandskyddskontroll
I förebyggande syfte sker sotning och brandskyddskontroll av
fasta förbränningsanordningar samt imkanaler i restauranger och storkök. SÄRF ansvarar för att detta görs, men det
praktiska arbetet utförs av entreprenörer. Under 2014 har nytt
avtal för Tranemo kommun tecknats med skorstensfejarmästare Dick Hålldén, som också har ansvaret i Marks kommun. Ny taxa har arbetats fram och beslutats för Bollebygd,
Borås, Svenljunga och Ulricehamn.
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Vi har utbildat över

4 000
skolelever i brandkunskap under 2014

Övrigt säkerhets- och trygghetsarbete
Vi deltog, i mindre utsträckning än förväntat, i nätverksträffar
tillsammans med säkerhetssamordnarna i Sjuhäradskommunerna. Vi medverkade i viss utsträckning i kommunernas
säkerhets- och trygghetsarbeten, till exempel genom deltagande i lokala brottsförebyggande råd, POSOM-grupper och
arbete med sociala risker.
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Vi deltar i samverkansprojektet Borås Rent och Snyggt
tillsammans med Borås Stad, Borås Energi och Miljö, AB Bostäder och polisen. Inom projektets ramar drivs Mobile Info
Center vars syfte är att nå invandrargrupper med samhällsnyttig information så som brandsäkerhet och avfallshantering.
Vi har nyttjat Mobile Info Center för att sprida information i
områden som drabbats av anlagda bränder under året.

SÄRF har ett avtal med Borås Stad som rör en administratörstjänst för Civilförsvarsförbundet. Civilförsvarsförbundet ansvarar för utbildningen av Borås Stads Frivilliga Resursgrupp,
FRG. Frivilliga Resursgruppens uppgift är att finnas till hands
för kommunen och räddningstjänsten när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen. Det kan till exempel
vara vid en stor olycka eller brand, plötslig översvämning
eller annan så kallad extraordinär händelse. Under året har
FRG övat på upprättande av stab och bandvagnskörning med
personal från SÄRF. Civilförsvarsförbundet har drygt 220
medlemmar i Borås och FRG har omkring 35 medlemmar.

Medlemskommunernas krisberedskap
Varje kommun har ett ansvar att kunna motstå små som stora
störningar och att förbereda sin krisorganisation inför allvarliga händelser i kommunen.
SÄRF har avtal med Borås Stad, Marks kommun och Ulricehamns kommun för att leverera tjänsten säkerhetssamordnare.
I tillägg har SÄRF avtal med alla medlemskommuner om
tjänsten Krisberedskapssamordnare. Denne bistår kommunernas säkerhetssamordnare med bland annat utbildningar och
övningar och medverkar i arbete med risk- och sårbarhetsanalyser.

Extern utbildning

Vi bedriver utbildning på en rad olika sätt för att öka förmågan hos individer och grupper att hantera risker. Vi möter
årligen många personer i utbildningssituationer som rör
alltifrån brandkunskap till sjukvård och vi utbildar även andra
räddningstjänster, bland annat i släckmetoder.

Vi har mött och utbildat 8 310 personer i alla åldrar under
2014. Dock har intresset, både för kundfinaniserade- och
samhällsfinansierade utbildningar, minskat under året.
Sedan 2013 har vi avtal med Tranemos och Ulricehamns
kommuner gällande utbildning av deras personal i brandskydd
och hjärt-lungräddning. Avtal träffades även med Svenljunga
kommun under 2014.

Barn och unga

SÄRF samarbetar sedan ett par år med Navet Science Center.
Vi har tillsammans tagit fram ett koncept som riktar sig till
elever i årskurs 5-6. Brandkunskap vävs in i en historia där
eleverna får agera brandtekniker med syftet att motverka anlagda bränder och öka medvetenheten kring en brands konsekvenser. Under 2014 har 225 sådana utbildningar genomförts.
Vår personal har besökt omkring 60 förskolor och skolor i
vårt område. Flera av dessa besök har gjorts i samband med
anlagda bränder där vi medverkat i uppföljning med elever
och skolledning.
De återkommande aktiviteterna Brandman för en dag och
Brandman på turné hölls sommaren 2014. Brandman för en
dag riktar sig till ungdomar i åldrarna 11-15 år. De får prova
på moment som ingår i brandmannayrket på vår övningsanläggning, bland annat med syfte att förebygga anlagda
bränder. Brandman på turné riktar sig till en bred allmänhet.
Prova-på-stationer med brandsläckning och hjärt-lungräddning arrangerades på flera publika platser runt om i förbundet. Två brandmän och ett antal sommarjobbande ungdomar
höll i verksamheterna som genomfördes parallellt.
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Vi driver verksamheten Människan bakom uniformen, MBU,
och tillsammans med polis, ambulans och Borås Stad. I MBU
får ungdomar mellan 15-20 år, under nio veckor, en inblick
i blåljusyrkenas vardag och lära känna människan bakom
uniformen. Syftet är bland annat att slå hål på fördomar och
verka brottsförebyggande. Två omgångar genomfördes under
2014 och verksamheten kommer att fortsätta under 2015.

Insats och beredskap

Vår operativa personal är utbildad, övad och förberedd för att
kunna agera vid en mängd olika uppdrag.

Fjorton av våra stationer, varav två räddningsvärn, åker idag
på så kallade IVPA-larm (I väntan på ambulans). Under 2014
sades avtalet med Södra Älvsborgs Sjukhus upp och förhoppningen är att det snart kommer ett gemensamt avtal gällande
IVPA i hela Västra Götaland. I avvaktan på avtalet har direktionen beslutat att SÄRF ska fortsätta att åka på IVPA-larm
enligt tidigare avtal.

Lokaler

Under året har vi genomfört de beslut gällande besparingar
som togs 2013. Antal personer i beredskap har gått från 94
till 87 och nedskärningar har gjorts vid RiB-kårerna i Fritsla,
Skene, Torestorp och Trädet. Detta har medfört att vi i
större utsträckning arbetar med FIP, Första Insatsperson, och
offensiva enheter. Bemanningsreserven vid Borås heltidskår
minskades också med en tjänst.

Kontinuerligt underhållsarbete har genomförts på förbundets 24 brandstationer samt övningsanläggningen Guttasjön.
Brandstationen i Horred har under en längre tid haft problem
som bland annat medfört att byggnaden har satt sig och som
en följd av detta blivit ansatt av fukt med påföljande mögelproblem. SÄRF har tillsammans med Marks kommun, som
fastighetsägare, inlett arbete med att få till stånd en byggnation av en ny brandstation. Under 2014 har ett investeringsbeslut fattats och det finns pengar avsatta i budgeten för 2015.

Rekrytering

Insatser under 2014

Den största delen av beredskapsförlagd utryckningspersonal
inom SÄRF består av RIB-personal, räddningstjänstpersonal i
beredskap. Det har under flera år varit svårt, att på flera orter,
fylla det rekryteringsbehov som finns. Vi försöker hela tiden
att hitta nya vägar för att lyckas bättre med rekryteringen och
är även flexibla med tjänstgöringen för att tillgodose krav från
bland annat arbetsgivare. Trots detta har vi orter med en hög
arbetsbelastning på befintlig personal och vi har vid ett par
tillfällen tvingats gå ner i bemanning för att skapa en någorlunda hållbar arbetssituation.
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IVPA

Antalet larm under 2014 var 2 624 stycken. Det är något färre
än föregående år då förbundet hade 2 663 larm.
Den vanligaste larmtypen är Automatlarm ej brand som står
för omkring 25 % av det totala antalet larm. Det är en hög
siffra som i stort sett legat på samma nivå under de senaste
åren. IVPA, I väntan på ambulans, är en annan vanlig larmtyp.
Under 2014 larmades SÄRF 544 gånger, vilket är en av de
högsta siffrorna sedan vi inledde samarbetet med Ambulanssjukvården 2006. Dock har antalet stationer som åker på
IVPA-uppdrag blivit fler och larmkriterier ändrats genom åren
vilket gör att det inte går att jämföra utvecklingen enbart sett
till antalet larm.

En av årets händelser

På morgonen torsdagen den fjärde december 2014 var en
fullsatt buss med 57 passagerare på väg till en julmarknad i
Köpenhamn. På riksväg 27, några kilometer söder om Tranemo, körde bussen över i motsatt körfält och fortsatte ner i
dikeskanten där den välte. I samband med avåkningen avled
en passagerare och flera skadades.
Klockan 07:18 inkom larm om trafikolycka till räddningstjänsten. Först på plats var styrkor från RiB-kårerna i Tranemo, Limmared och Svenljunga. Dessa enheter började med
att evakuera bussen, framtill genom påstigningsdörren och
baktill genom bakrutan som hade krossats. Allteftersom fler
enheter anlände byggdes skadeplatsorganisationen på. En
sektorindelning upprättades, ”Sektor fram” och ”Sektor bak”.
Totalt deltog 11 enheter med 25 räddningstjänstpersonal i
arbetet på skadeplats. Evakueringsmöjligheterna förbättrades
genom att en taklucka på bussen togs upp samt att framrutan
på bussen sågades upp. Omhändertagandet av passagerarna
organiserades så att räddningstjänsten fortsatte att evakuera
bussen medan ambulanspersonalen inledde sjukvårdsarbetet
utanför bussen. Drygt 20 minuter in i insatsen hade 48 av de
drabbade evakuerats.
Utredningar har visat att avåkningen orsakades av att busschauffören drabbats av en hjärnblödning och därmed förlorat
medvetandet och kontrollen över bussen. Chauffören avled
senare av sina skador. En omständighet som bidrog till skade-

bilden bland passagerarna var att diket var fyllt med sprängsten som delvis slet upp sidan på bussen och tillsammans med
glassplitter från sidorutor träffade passagerare. Två passagerare klämdes fast mellan bussen och marken.
De fastklämda togs loss genom klippning och dellyft av bussen. Samtliga var evakuerade ungefär 75 minuter in i insatsen
och 90 minuter efter avåkningen. Allvarligt skadade togs till
Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS, med ambulans. Lindrigt skadade togs till vårdscentraler med bussar.
Olyckan skapade ett stort lednings- och samverkansbehov.
För räddningstjänstens del befann sig tre personer som
ledningsstöd på skadeplats. Dessa skötte framförallt samverkan med polis och ambulans samt dokumentation. Den inre
ledningen stärktes upp med en stab på sex personer. Information, mediehantering och dokumentation hörde till de största
uppgifterna att hantera. Räddningstjänsten avslutades klockan
09:40. Direkt efter insatsen hölls kamratstödjarsamtal för
personalen på Tranemo brandstation.
Erfarenheterna från insatsen är många. Responsen från
drabbade, polis och ambulans har överlag varit mycket positiv.
Några av de framgångsfaktorer som identifierats är; tidig
relevant information om olyckan, föredömligt agerande bland
drabbade och allmänhet som hjälpt till, inre och yttre ledning
som tidigt stärktes upp, genomförda övningar på tung räddning samt samverkansövningar med polis och ambulans.
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Karta över SÄRF
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds
geografiska yta är stor och med olika miljöer;
tätort, byar, landsbygd och industrier. Vår
fordonspark och utrustning håller hög
standard och dimensioneringen möjliggör
både kraftansamling och hantering av
flera insatser samtidigt. Avtal med omgivande räddningstjänster är också
ett sätt att säkra insatsförmågan i delar
av förbundet.

Heltidskår
RiB-kår
Räddningsvärn
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Personal
SÄRF strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats. Som ett led i vårt arbetsmiljöarbete har
vi under året infört en ny alkohol- och drogpolicy och genomfört riskanalyser inom ett antal
områden. Året har även präglats av arbete med att bemanna vår organisation.

Ny organisation

Heltidspersonal

SÄRF:s nya organisation genomfördes fullt ut från och med 1
januari 2014. Organisationen förändrades då till att innehålla
tre områden; Insats och beredskap, Skydd och samhälle samt
Administration och service.

Under året har 8 personer avgått och 5 personer nyanställts vid våra heltidskårer och bland dagtidspersonalen.
Vid årsskiftet fanns 130 anställda. Personalomsättningen var
6,15 % och sjukfrånvaron 2,77 %.

Förändrad beredskapsorganisation

RiB-kårer

Direktionen tog i december 2013 beslut om förändringar i
SÄRF:s beredskapsorganisation. Beslutet innebar att beredskapsstyrkan minskades vid förbundets RIB-stationer i Fritsla,
Skene, Torestorp och Trädet. Bemanningsreserven vid Borås
heltidskår minskades med en tjänst. Förändringarna trädde
i kraft 2014-07-01 och har kunnat genomföras med naturlig
avgång och schemaförändringar.

Under 2014 har 26 personer avgått och 15 personer nyanställts vid våra kårer med räddningstjänstpersonal i beredskap, förkortat RiB. Vid årsskiftet fanns 292 anställda. Personalomsättningen var 8,90 % och sjukfrånvaron för samtlig
RiB-personal uppgick till 1,78 %.
Rekryteringssvårigheter finns på ett flertal kårer inom SÄRF
och tendensen är likadan över stora delar av landet. För att

Antal anställda
Personalgrupp					

2014

2013

2012

39
53
22
12
4
292
61

39
54
20
12
4
309
61

42
55
21
12
3
312
60

Totalt		483

499

505

Ledning, administration, förebyggande, utbildning, drift		
Heltidsanställd utryckningspersonal, Borås heltidskår		
Heltidsanställd utryckningspersonal, Skene heltidskår		
Insatsledare stationerade i Borås		
Insatsledare, dagtid med beredskap, stationerade i Skene		
Räddningstjänstpersonal i beredskap fördelade på 17 kårer		
Personal i räddningsvärn fördelade på sex orter		
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förbättra rekryteringsunderlaget har vi bland annat använt
oss av riktade utskick, radioreklam och öppet hus på ett antal
orter. Vi har även informerat personalcheferna vid SÄRF:s
medlemskommuner för att främja kommunalt anställdas
möjligheter att även arbeta som brandman i beredskap.
Som ett led i att locka fler till yrket finns möjlighet till praktik.
Under året har tio personer genomfört praktik på åtta av våra
RiB-kårer. Fem av dessa anställdes efter avslutad praktik
under 2014, två har sökt tjänster för tillträde 2015.

Räddningsvärn
Vi har sex räddningsvärn där totalt 61 personer ingick vid årsskiftet. Räddningsvärnen finns i Borgstena, Hedared, Hökerum, Liared, Länghem och Töllsjö. På varje ort ingår normalt
10-12 personer i räddningsvärnet. Det har inte varit någon
personalomsättning under året.

Jämställdhet
Räddningstjänsten verkar för att kunna rekrytera fler kvinnor
till befattningar i utryckningstjänst. Erfarenheterna av kvinnor i verksamheten är positiv och yrket lämpar sig lika bra
för kvinnor som för män. SÄRF har vid årsskiftet 13 kvinnor
anställda som brandmän i beredskap och en kvinna anställd
vid Skene heltidskår. Inom övriga personalkatergorier är 13
kvinnor anställda. Vi ser gärna fler kvinnliga sökande till de
tjänster som kontinuerligt blir lediga inom alla kategorier.

Arbetsmiljö
Elva arbetsskador har anmälts under året. Merparten av dessa
inträffade i samband med räddningsinsats, fysisk träning och
övning. En tillbudsrapport ska skrivas då något inträffat som
inte denna gång medfört personskada men som ska återgärdas
för att undvika skador i framtiden. Tre tillbud anmäldes under
2014.
Hösten 2013 inleddes arbete med att utarbeta riskanalyser
inom flertalet områden. Arbetet har fortsatt under 2014 och
ett antal analyser, bland annat gällande stillasittande arbete,
skärsläckare och psykisk påfrestande larm, är klara.
Provtagning avseende alkohol och droger har genomförts
vid alla nyanställningar under året. Sedan september 2014
genomför personal anställda vid Borås och Skene heltidskårer samt dagtidspersonal alkoholtestning vid varje arbetspass.
Under september till december har 120 stycken slumpmässiga
alkoholkontroller genomförts på personal vid RiB-kårer och
räddningsvärn.

Företagshälsovård
SÄRF har sedan 2011 avtal med Avonova Hälsa AB. I avtalet
ingår främst hälsoundersökningar enligt AFS för personal
som ska utföra rök- och kemdykning samt förebyggande
hälsoinsatser. Under 2014 gjordes en upphandling av företagshälsovård för perioden 2015-2018. Avtalet, med möjliget till
förlängning ytterligare ett år, tilldelades Avonova Hälsa AB.
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Tidsanvändning
för heltidsanställd personal
T
Schemalagd tid
Schemalagd tid

2014			
2013			
2012
i timmar
i%
i timmar
i%
i timmar
i%
282 385
100,00
284 571
100,00
280 698
100,00

Frånvaro						
Semester
28 378
9,97
29 302
10,30
27 382
9,75
Sjukdom och rehabilitering
7 888
2,77
7 252
2,55
4 698
1,67
Föräldrarledighet
4 673
1,64
5 541
1,95
7 361
2,62
Vård av sjukt barn
549
0,19
600
0,21
938
0,33
Komptid, uttag
139
0,05
150
0,05
251
0,09
Förskjuten arbetstid, uttag
313
0,11
126
0,04
507
0,18
Annan ledighet
4 664
1,64
3 603
1,27
3 664
1,31
Summa frånvaro
46 604
16,38
46 574
16,37
44 801
15,96
Återstår arbetad tid
235 781
83,62
237 997
83,63
235 897
84,04
						
Arbetad tid utöver schema						
Övertid larm
521		507		491
Övertid personalbrist
1 453		
454		
763
Övertid övrigt
287		425		580
Förskjuten arbetstid utbildning
0		
0		
81
Förskjuten arbetstid övrigt
254		
167		
162
Fyllnadstid
76		220		350
Summa arbetad tid utöver schema
2 590		
1 773		
2 426
						
Totalt arbetad tid
238 371		
239 770		
238 323
Utbetald övertid i tkr (exkl PO)

1 013		

637		

748

Inarbetad
tid 2014-12-31 										
				
		 				2014			 2013		
Antal
Sparade semesterdagar
2 733
Komptid, timmar
761
Flextid, timmar
3 378
Förskjuten arbetstid, timmar
1 376
Inarbetad skuld till personalen		
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2012

Värde tkr
Antal Värde tkr
Antal Värde tkr
5 831
2 624
5 468
2 603
5 214
229
925
259
976
258
1 084
3 419
1 097
3 169
1 017
442
1 486
477
1 448
465
7 586		
7 301		
6 954

Antal anställda innefattar tillvidareanställda och långtidsvikarier.

Personalstatistik
Avgångar och nyanställda omfattar endast tillsvidareanställningar.
				algrupp					
2014
						

2014

Borås och Skene heltidskårer samt dagtidspersonal
Antal anställda		130
varav kvinnor		
14
varav män		
116
Avgångar under året		
8
Nyanställda under året 		
5
Personalomsättning		6,15%
Sjukfrånvaro		
2,77%
Medelålder Borås		
43,12
Skene		
40,95
Dagtidspersonal		
46,50
47,08
RiB-personal
Antal anställda		292
varav kvinnor		
13
varav män		
279
Avgångar under året		
26
Nyanställda under året 		
15
Personalomsättning		8,90%
Sjukfrånvaro		
1,78%

2013
129
14
115
4
3
4,68%
2,55%
43,06
41,29
46,95

133
16
117
5
5
3,75%
1,67%
42,06
42,91

309
16
294
29
22
9,38%
2,52%

312
17
295
28
25
8,03%
2,46%

Lönekostnader inkl. PO fördelat per område
						

Räddningschef och stab		
Beredskap och insats		
varav operativ ledning		
varav Borås heltidskår		
varav Skene heltidskår		
varav RiB-kårer		
varav räddningsvärn		
Övning och utbildning		
Teknik		

2014
9 964
94 517
5 962
27 955
13 670
34 585
732
0
0

2012

Redovisning i tkr

2013
6 154
83 409
5 704
27 993
11 548
35 820
795
5 466
7 186

Skydd och samhälle		

8 359

6 452

Summa		

112 840

108 667
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Ekonomi
SÄRF redovisade ett positivt resultat jämfört med budget 2014.
Under året har vi slutfört ett antal projekt, bl.a. upphandling av företagshälsovård, byte av bank,
byte av IT-plattform samt uppgradering av datainstallationer på 15 brandstationer.

Årets resultat

Bokslutet för 2014 visar ett positivt resultat på 3,2 Mkr (3,2
Mkr), med en omsättning som uppgår till 162,7 Mkr (160,6
Mkr).

Intäkter

Förbundets intäkter uppgår till 20,3 Mkr och består av uppdragsutbildningar, automatiska brandlarmstjänster, myndighetsutövning och övriga avtalstjänster. Intäkten är något lägre
än föregående år, då någon återbetalning från AFA försäkring
inte har skett under 2014.
Jämfört med budget ligger intäkterna på jämn nivå. På plussidan finns dels intäkt avseende kostnadstäckning för SÄRF:s
insats vid branden i Västmanland och dels intäkter avseende
avtal automatiska brandlarm som är högre än budget. Vår
målsättning är att utryckning vid obefogat larm ska minska
men detta har inte infriats. På minussidan är intäkt avseende
kostnadstäckning för IVPA (I Väntan På Ambulans) lägre än
budget då ett avtal för detta ännu inte finns på plats.

Personalkostnader

Personalkostnader inklusive pension utgör 72,7% av förbundets totala kostnader.
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Kostnaden för lön och sociala avgifter är 1,7% högre än
föregående år. Då ingår ökning enligt genomförd lönerevision
men också en minskning på grund av den kostnadsbesparing
som beslöts för beredskapsorganisationen under 2013 och
som ger utfall under 2014. Pensionskostnaden är 2014 åter på
en normal nivå efter en kraftig sänkning av kostnaden under
2013 som var hänförlig till en höjning av den prognostiserade
åldern för Avtalspension inom Räddningstjänst (SAP-R).
Jämfört med budget är kostnaden för personal något lägre.
Detta mestadels på grund av vakanta tjänster, framförallt
inom RIB-kårer där vi i vissa områden har problem med
rekryteringen, men också på grund av att lönerevision för
RIB-personal ej genomförts. Pensionskostnaden är också
något lägre då nya utbetalningar har blivit lägre än förväntat.

Övriga verksamhetskostnader

Förbundets övriga kostnader utgörs av kostnader för lokaler,
materiel och tjänster. Kostnaden är något lägre än 2013 och
mycket lägre än budget. På grund av en ansträngd personalsituation, samt beslut som SÄRF ej rår över, har vissa projekt
flyttats framåt i tiden.
Bland de projekt som har genomförts finns slutförd upphandling av företagshälsovård, byte av bank, byte av IT-plattform
samt uppgradering av datainstallationen på 15 brandstationer.

Medlemsavgifter

Medlemskommunerna ersätter förbundet genom avgifter för
att utföra uppdraget enligt handlingsprogrammet. Kommunbidraget är förbundets största intäkt och uppgår till 142,4 Mkr
(139,6 Mkr). Detta innebär en bidragsfinansiering av verksamheten på 89,3% (88,9%).

Avskrivningar och investeringar

Avskrivningskostnaden minskar 2014, delvis beroende på
att beslut om en ny avskrivningsplan togs i september 2013.
Årets investeringar har uppgått till 6,5 Mkr och den största
investeringen utgjordes av en ny släckbil med placering på
brandstationen i Trädet.

											
Nyckeltal
2014

2013

2012

2011

2010

Balanslikviditet
264,8%
247,3%
232,4%
232,3%
237,4%
Soliditet
29,0%
27,8%
25,5%
25,0%
27,6%
Rörelsekapital
52 214
48 007
40 664
39 395
37 236
Verksamhetens intäkter
20 287
20 999
23 072
16 242
16 353
Verksamhetens kostnader
159 451
157 066
155 720
149 817
142 864
varav avskrivningar
4 750
6 355
5 802
5 246
5 853
varav pensionskostnader						
Finansnetto
23
-283
-740
1
-266
Årets resultat
3 281
3 279
3 502
-674
1 223
Bidragsfinansiering
89,3%
88,9%
87,9%
89,1%
88,7%
Arbetskraftskostnad i
procent av omsättningen
72,7%
70,8%
71,1%
72,9%
70,5%
Kommunbidrag
142 422
139 629
136 890
132 900
128 000
Kommunbidrag inkl resultat
139 141
136 350
133 388
133 574
126 777
Kommunbidrag inkl resultat,
fast pris 1996*
64 755
65 689
67 362
70 582
69 725
Medelkostnad / invånare
731 kr
722 kr
713 kr
695 kr
673 kr
Medelkostnad inkl resultat
/invånare
714 kr
705 kr
695 kr
699 kr
666 kr
Medelkostnad inkl resultat
/invånare fast pris 1996*
332 kr
340 kr
351 kr
369 kr
367 kr

2009
241,3%
26,8%
33 120
14 061
111 064
4 473
5 675
-1 416
3 381
87,9%
66,2%
101 800
98 419
56 040
655 kr
633 kr
361 kr

*fast pris 1996 räknat med viktat index 50 % AKI 50 % KPI.

Ägarandel
Ägarandel 2014
Kommunbidrag 2014 i tkr
Antal invånare 2014-12-31
Kostnad/invånare i kr

Bollebygd

Borås

Mark

Svenljunga

Tranemo

Ulricehamn

Summa

5,08%
7 235
8 652
836

49,78%
70 898
107 022
662

20,25%
28 840
33 887
851

6,12%
8 716
10 365
841

6,79%
9 670
11 640
831

11,98%
17 062
23 244
734

100,00%
142 421
194 810
731 kr
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Resultaträkning

Not

Verksamhetens intäkter
1
Verksamhetens kostnader
2
Avskrivningar
3
Verksamhetens nettokostnader		
Kommunbidrag
4
Finansiella intäkter
5
Finansiella kostnader
6
Årets resultat		

2014
20 287
-154 701
-4 750
-139 164
142 422
554
-531
3 281

2013
20 999
-150 711		
-6 355		
-136 067
139 629
776
-1 059		
3 279		

				
Balansräkning		
2014-12-31
2013-12-31
Kortfristiga fordringar
7
Kassa och bank		
Omsättningstillgångar		
Pågående investering
8
Maskiner och inventarier
9
Långfristiga fordringar
10
Anläggningstillgångar		
Tillgångar		

9 660
74 229
83 889
1 525
30 526
113
32 164
116 053

6 594
74 008
80 602
285
28 469
178
28 932
109 534

Kortfristiga skulder
11
Skulder		
Eget kapital från föregående år		
Årets resultat		
Eget kapital		
Avsättningar
12
Eget kapital, avsättningar och skulder		

31 676
31 676
30 404
3 281
33 685
50 692
116 053

32 596
32 596
27 125
3 279
30 404
46 534
109 534

15 822

16 520

Ansvarsförbindelse
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Verksamhetens
kostnader
2014 2014
Verksamhetens
kostnader
8,8%

3,0%

Verksamhetens kostnader 2014
8,8%

3,0%

Personal

15,6%

Material och tjänster
Personal Lokaler

15,6%

72,7%
72,7%
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Material och
tjänster
Avskrivningar
Lokaler
Avskrivningar

				

Kassaflödesanalys		
2014
2013
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat		
3 258
3 563
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet				
Avskrivningar		
4 750
6 356
Realisationsvinst vid försäljning av inventarier		
-357
-370
7 651
9 549
Erhållen ränta		
554
776
Erlagd ränta		
-531
-1 059
Kassaflöde från den löpande verksamheten				
före förändringar av rörelsekapital		
7 674
9 266
				
Förändring i rörelsekapital				
Ökning/minskning av fordringar		
-3 065
1 999
Ökning/minskning av kortfristiga skulder		
-920
1 899
Kassaflöde från den löpande verksamheten		
3 689
13 164
					
Investeringsverksamheten				
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
8, 9
-8 046
-3 993
Ökning/minskning av långfristig fordran
10
64
6
Kassaflöde från investeringsverksamheten		
-7 982
-3 987
				
Finansieringsverksamheten				
Förändring av avsättning till pension		
3 346
1 324
Förändring av avsättning till särskild löneskatt		
811
321
Försäljning av anläggningstillgångar		
357
420
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		
4 514
2 065
				
Ökning/minskning av likvida medel		
221
11 242
Likvida medel vid årets början		
74 008
62 766
Likvida medel vid årets slut		
74 229
74 008

Figur X Likviditet 2014
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Redovisningsprinciper

Kommunalförbundet följer de grundläggande redovisningsprinciper som framgår av den kommunala redovisningslagen och
god redovisningssed.
Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men som avser
redovisningsåret har om de överstigit 5 000 Kr skuldbokförts
och belastat resultatet år 2014.
Intjänade löner, semesterersättningar och övriga löneförmåner
har redovisats som avsättning och förändringen har resultatbokförts.
Fordringar äldre än 1 år och som betraktas som osäkra, har

bokföringsmässigt avskrivits.
Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp med
anskaffningsvärdet efter avdrag för avskrivningar.
Förbundets pensionsåtagande följer det centrala avtalet KAPKL där den individuella delen betalas ut i sin helhet. Särskild
avtalspension, efterlevandepension och kompletterande ålderspension inklusive löneskatter redovisas som en pensionsskuld
under avsättningar. Särskilda avtalspensionen för brandmän är
beräknad på pensionsålder 59,5 år.
Pensionsutfästelser före 1997-12-31 redovisas som
ansvarsförbindelse.

		
Not 1 Verksamhetens intäkter
2014
2013
Automatiska brandlarm
Myndighetsutövning
Uppdragsutbildning
Avtal
Bidrag från EU, AMS mfl
Uthyrning lokaler, fordon
Teknisk service
Övrigt
Återbetalning AFA Försäkring avs år 2005 och 2006
Realisationsvinst
Summa

Not 2 Verksamhetens kostnader
Löner och arvoden
Personalomkostnader
Pensioner
Personalsociala
Lokaler
Materiel
Främmande tjänster
Summa

5 238
1 223
4 332
5 428
934
1 537
421
1 095
0
79

4 842
953
3 327
6 001
455
2 023
473
420
1 933
572

20 287

20 999

2014

2013

76 882
23 851
12 107
3 016
13 990
12 905
11 950

76 013
23 424
9 230
2 603
14 155
12 284
13 002

154 701

150 711

Not 3 Avskrivningar enligt plan
Planenliga avskrivningar har beräknats på objektens anskaffningsvärden. Avskrivningarna sker linjärt.
Avskrivningstiderna följer i huvudsak RKR:s rekommendationer.
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Not 4 Kommunbidrag

2014

2013

7 235
70 899
28 840
8 716
9 670
17 062

7 093
69 508
28 275
8 545
9 480
16 728

142 422

139 629

2014

2013

Ränta pensionsavsättning
Övriga finansiella kostnader

512
19

1 040
19

Summa

531

1 059

Bollebygd
Borås
Mark
Svenljunga
Tranemo
Ulricehamn
Summa

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

Not 7 Kortfristiga fordringar

2014

2013

Kundfordringar
Förutbetalda kostnader
Övriga fordringar

5 055
2 401
2 204

3 034
1 642
1 918

Summa

9 660

6 594

Not 8 Investeringar, Pågående investeringar

2014

2013

285

1 335

Ingående anskaffningsvärde
Omklassificeringar under året

-285

-1 335

Anskaffningar

1 525

285

Utgående anskaffningsvärde

1 525

285

Not 9 Anläggningstillgångar

2014

2013

123 083

123 323

285

4 336

Ingående anskaffningsvärde
Omklassificeringar under året
Anskaffningar
Försäljningar och utrangeringar
Utgående anskaffningsvärde
Ingående ackumulerande avskrivningar
Årets avskrivningar enligt plan
Nedskrivning avs investeringsbidrag
Försäljningar och utrangeringar

6 522

3 708

-333

-8 284

129 557

123 083

94 614

93 492

4 750

6 355

0

3 000

-333

-8 233

Utgående ackumulerande avskrivningar

99 031

94 614

Summa

30 526

28 469
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Not 10 Långfristiga fordringar
Posten avser lån till RiB-personal för genomförande av körkortsutbildning
Not 11 Kortfristiga skulder

2014

2013

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

7 983
7 586
2 129
802
2 003
1 822
3 930
821
4 600

11 622
7 303
2 201
829
2 063
1 062
3 797
1 556
2 163

31 676

32 596

Summa

Not 12 Pensionsavsättning
Ingående balans
Utbetalningar
Förändring av diskonteringsränta
Ränta mm
Årets intjänande (2013 ändrad bedömning av prognostiserad pensionsålder)
Särskild löneskatt
Utgående balans
Not 13 Ansvarsförbindelse
Pensionsförpliktelse inklusive löneskatt för tiden t.o.m 1998

2014

2013

46 534
-2 009
0
587
4 768
812
50 692

44 889
-2 385
2 644
360
705
321
46 534

2014

2013

15 822

16 520

Pensionskostnader inkl Löneskatt
Tkr
Tkr

Från 2013 höjd prognosålder för SAP-R till
59,5 år
Pensionskostnader
inkl Löneskatt

(Från 2013 höjd prognosålder för SAP-R till 59,5 år)

8 000
7 000
6 000
5 000

Avgiftsbestämd ÅP

4 000

Avsättning till Pension SAP-R

3 000

Finansiell kostnad

2 000
1 000
0
2011
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BESLUTSFÖRSLAG

Översyn av programstrukturen på Viskastrandsgymnasiet i syfte att få en jämnare könsfördelning
Enligt budget antagen av Kommunfullmäktige har Utbildningsnämnden under 2013 och 2014 haft i
uppdrag att genomföra en översyn av programstrukturen på Viskastrandsgymnasiet i syfte att få en
jämnare könsfördelning på skolan, samt återrapportera till Kommunstyrelsen.
Under 2014 har en förändring skett på Viskastrandsgymnasiet då Hantverksprogrammets inriktning
textil och design flyttades från Almåsgymnasiet till Viskastrandsgymnasiet till höstterminen 2014. På
inriktningen går idag, läsåret 2015/16, totalt 17 elever, varav 8 i åk 1 och 9 i åk 2. Andelen flickor på
programmet är 100 %. I gymnasieskolans antagningsorganisation för 2015/16, fastställd av Utbildningsnämnden 2014-09-23 och 2015-03-24, har inriktningen 16 platser.
I januari 2014 gav Utbildningsnämnden i uppdrag till Utbildningsförvaltningen att se över hela programstrukturen i Borås Stads gymnasieskola och gymnasiesärskola. En rapport levererades till nämnden
den 23 september och Utbildningsnämnden beslutade att mottaga upprättad rapport gällande översyn
av programstrukturen i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
Översynen syftade till att
- Skapa den bästa pedagogiska miljön för elever och lärare.
- Skapa en rimlig fördelning av elever mellan skolorna.
- Använda resurser på ett effektivt och optimalt sätt.
- Höja kvaliteten på utbildningarna.
- Bevara skolornas själ.
I översynen är ett förslag att etablera inriktningen beteendevetenskap på Samhällsvetenskaps- programmet parallellt med Bäckängsgymnasiet även på Viskastrandsgymnasiet. Antalet platser som i så fall
kan bli aktuellt är mellan 30-60 platser per årskurs. I denna fråga är inget beslut taget i Utbildningsnämnden utan rapporten är tänkt att utgöra underlag för diskussion i nämnden om den framtida programstrukturen i skolformerna gymnasieskola och gymnasiesärskola.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget är uppfyllt.

21-4-2015
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0302 612
Programområde: 3
Handläggare: Oscar Kamperin, tfn 0768 88 58 39
Datum/avdelningschef: 2015-04-21, Christer Johansson

RAPPORT

ÖVERSYN AV PROGRAMSTRUKTUREN
I GYMNASIESKOLAN OCH GYMNASIESÄRSKOLAN
I BORÅS STAD

1

Förord
Denna rapport har tillkommit utifrån det uppdrag Utbildningsförvaltningen fick av
Utbildningsnämnden i januari 2014. Uppdraget var att se över programstrukturen i Borås Stads
gymnasieskola och gymnasiesärskola.
I rapporten beskrivs arbetsgången vid översynen från den inledande inventeringen av möjligheter till de
slutliga möjliga förslagen. Arbetet vid översynen har hela tiden utgått från de av nämnden angivna
syftena:
- skapa den bästa pedagogiska miljön för elever och lärare.
- skapa en rimlig fördelning av elever mellan skolorna.
- använda resurserna på ett effektivt och optimalt sätt.
- höja kvaliteten på utbildningarna.
- bevara skolornas själ.
Rapporten är tänkt att utgöra underlag för diskussion i nämnden om den framtida programstrukturen i
skolformerna gymnasieskola och gymnasiesärskola.
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Sammandrag
Denna rapport är framtagen för att, med utgångspunkt i nuvarande programstruktur i Borås Stads
gymnasieskola och gymnasiesärskola, identifiera och lämna förslag på möjliga framtida förändringar.
Utgångspunkten för arbetet har varit följande syften som Utbildningsnämnden har angivit:
- skapa den bästa pedagogiska miljön för elever och lärare,
- skapa en rimlig fördelning av elever mellan skolorna,
- använda resurserna på ett effektivt och optimalt sätt,
- höja kvaliteten på utbildningarna,
- bevara skolornas själ1.
Av de fem syftena har nämnden angivit att ”rimlig fördelning mellan skolorna” ska väga tyngst. De
övriga syftena är likvärdiga utan inbördes rangordning.
Vid översynen har möjligheter identifierats och förkastats, preliminära förslag har tagits fram och
belysts och utmynnat i sex möjliga slutliga förslag. Utöver de slutliga möjliga förslagen tillfördes av
politikerna två nya alternativ: en femte gymnasieskola och sammanhålla program. Dessa alternativ har
granskats på samma sätt som de övriga och sammanförts till ett sjunde slutligt möjligt förslag.
De slutliga möjliga förslagen är följande:
1 Sammanföra gymnasiesärskoleutbildningar
2 Koncentrera utbildningar inom design på Viskastrandsgymnasiet
3 Koncentrera Estetprogrammet på Bäckängsgymnasiet
4 Lärlingsutbildning på en skola/ett rektorsområde
5 Flytt av en stor inriktning/etablering på Viskastrandsgymnasiet
6 Inkludering av introduktionsprogrammen
7 En femte gymnasieskola
Översynen visar att det primära syftet om rimlig fördelning av elever mellan skolorna ter sig möjlig att
åstadkomma i olika omfattning genom att flytta och omfördela program och utbildningar mellan
skolorna. De praktiska följderna kan vara gynnsamma men kan också medföra att eleverna inte väljer
en utbildning om den inte finns på en särskild skola. De övriga syftena kan uppnås i olika grad med
varierande positiva och negativa konsekvenser.
Rapporten lämnas till Utbildningsnämnden som underlag för fortsatt diskussion kring framtida
programstruktur i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, med beaktande av att nuvarande
programstruktur i de båda skolformera fungerar väl och utmynnar i goda resultat. Innan slutligt beslut
tas om något förslag behöver en fördjupad utredning göras för att kvalitetssäkra dragna slutsatser och
för att genomföra fördjupade konsekvensbeskrivningar.
Arbetsgruppens rekommendation är att, utifrån en i tiden satt prioritering, påbörja arbetet med att
sammanföra gymnasiesärskoleutbildningar och skapa en organisation för gymnasiesärskolan, att
inkludera introduktionsprogrammen på övriga gymnasieskolor och att etablera en inriktning på
samhällsprogrammet på Viskastrandsgymnasiet. Arbetsgruppen anser att när dessa förslag är
genomförda kan nya överväganden göras.

1

Skolans anda och traditioner.
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1 Uppdraget
Utbildningsnämndens beslut i februari 2014
Utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att se över programstrukturen på gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Borås.
Översynen avser Borås Stads kommunala gymnasieskolor och gymnasiesärskolor.
Översynen omfattar Almåsgymnasiet, Bergslenagymnasiet, Bäckängsgymnasiet, Sven
Eriksonsgymnasiet, Tullengymnasiet och Viskastrandsgymnasiet.
Syfte
Syfte med översynen är att
- skapa den bästa pedagogiska miljön för elever och lärare,
- skapa en rimlig fördelning av elever mellan skolorna,
- använda resurserna på ett effektivt och optimalt sätt,
- höja kvaliteten på utbildningarna och
- bevara skolornas själ.
Tidsperspektiv
Tidsperspektivet för översynen är 2017 och framåt.
Tidplan
Tidplan för uppdraget är mellan februari och september 2014.
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2 Nuläge
Inom Utbildningsnämnden bedrivs idag gymnasieutbildningar på fem skolor och
gymnasiesärskoleutbildningar på tre skolor. Gymnasieskolans nationella program finns på
Almåsgymnasiet, Bäckängsgymnasiet, Sven Eriksonsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet.
Almåsgymnasiet har endast yrkesprogram och Bäckängsgymnasiet har endast högskoleförberedande
program. Sven Eriksonsgymnasiet har företrädesvis högskoleförberedande program, men också ett
yrkesprogram. Viskastrandsgymnasiet har företrädesvis yrkesprogam, men också ett
högskoleförberedande program.
Gymnasiesärskola finns på Bergslenagymnasiet (inkl Hulta Ängar) och som integrerad verksamhet på
Almåsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet
Introduktionsprogram finns på Tullengymnasiet och även inkluderat på Almåsgymnasiet,
Bäckängsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet.
Lärlingsutbildning finns på Almåsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet.
Totalt går drygt 4 000 elever i gymnasieskolan och ca 100 elever i gymnasiesärskolan.
Bäckängsgymnasiet är den största skolan med 1 287 elever, följt av Sven Eriksonsgymnasiet med 1 038
elever, Almåsgymnasiet med 830 elever varav 26 i gymnasiesärskolan och Viskastrandsgymnasiet med
784 elever varav 24 i gymnasiesärskolan. På Tullengymnasiet finns 205 elever. Bergslenagymnasiet har
37 elever på nationella program i gymnasiesärskolan. 2
Gymnasieskolorna når goda resultat. Läsåret 2012/13 hade Borås högre genomsnittlig betygspoäng,
högre andel med grundläggande behörighet till högskola och högre andel med fullföljd utbildning inom
fyra år än rikssnittet, enligt Skolverkets statistik.
Vuxenutbildning har reguljär verksamhet på Almåsgymnasiet och även på Viskastrandsgymnasiet
bedrivs utbildning för vuxna.
Befolkningsprognosen3 i Borås för åren 2015-2020 visar att andelen 16-åringar kommer att öka något
under femårsperioden. Denna prognos, tillsammans med faktum att andelen elever till fristående
gymnasieskolor i Borås har minskat de senaste fyra åren och att inflödet av elever från andra kommuner
till Borås Stads gymnasieskolor har varit stabilt under samma tidsperiod, talar för att elevantalet fortsatt
kommer att vara drygt 4 000 på de kommunala gymnasieskolorna.

2
3

Lokal statistik läsåret 2013/14
Källa: Borås Stad Samhällsplanering
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3 Genomförande
3.1 Organisation av arbetet
Arbetsgruppen för översynen utgjordes av förvaltningens ledningsgrupp. Sekretariatet utgjordes av
förvaltningschefen och tjänstemän på utbildningskontoret. Huvuddelen av arbetet har bedrivits i
arbetsgruppen. Vid behov eller för särskilda frågor har särskilda arbetsgrupper tillskapats och använts.
Representanter från samtliga politiska partier i Utbildningsnämnden har utgjort
referensgrupp som arbetsgruppen mött kontinuerligt under översynen för rapportering och
avstämning.
3.2 Metod
Utgångspunkten för översynen har varit att nuvarande verksamhet fungerar väl och når bra resultat.
Det preliminära utgångsvärdet för skolstorlek sett till elevantal finns inom intervallen 900 - 1 200 elever.
Arbetet med översynen inleddes med en inventering av möjligheter utifrån de angivna syftena.
Tidigt i inventeringen konstaterades att yrkesprogrammen Hantverksprogrammet och Restaurang- och
livsmedelsprogrammet på Almåsgymnasiet och Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och
energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Industritekniska programmet samt VVS- och
fastighetsprogrammet på Viskastrandsgymnasiet inte var att betrakta som möjligheter då dessa
utbildningarna har och kräver speciallokaler och specialutrustning. En flyttning av programmen skulle
innebära mycket stora kostnader och avfördes därför från det vidare arbetet. Att dela upp eller byta
skolor för Teknikprogrammet (406 elever) och Naturvetenskapsprogrammet (354 elever) ansågs inte
heller svara upp mot flera av syftena.
Möjligheterna kom att handla om att inkludera, koncentrera, slå ihop, sammanhålla, sammanföra, samla
samt flytta eller etablera utbildningar. Möjligheterna övervägdes utifrån syftena och utmynnade sedan i
preliminära förslag. Möjligheter som inte svarade upp mot syftena avfördes i detta skede. De
preliminära förslagen vägdes återigen mot syftena.
Slutligen fanns totalt sju förslag som ansågs kunna svara upp mot syftena. Det fortsatta arbetet
koncentrerades på dessa. För respektive förslag har cheferna i förvaltningen beskrivit konsekvenser av
ett tänkt genomförande. De slutliga möjliga förslagen bedöms svara upp mot angivna syften i olika grad
och vara möjliga att genomföra, i olika grad, i ett kortare eller längre tidsperspektiv. Alla förändringar
medför konsekvenser bland annat avseende lokaler och ekonomi.
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4 Resultat
Resultatredovisningen utgör en sammanfattning av arbetet med översynen som utmynnat i sju slutliga
möjliga förslag. Förslagen har värderats och beskrivs, utifrån hur väl de svarar upp mot syftena och
med en överslagsmässigt redovisad konsekvensbeskrivning avseende lokalanpassning och ekonomi,
under punkterna 4.1. till 4.7.
Syfte med översynen
- skapa den bästa pedagogiska miljön för elever och lärare,
- skapa en rimlig fördelning av elever mellan skolorna,
- använda resurserna på ett effektivt och optimalt sätt,
- höja kvaliteten på utbildningarna och
- bevara skolornas själ.
Utgångspunkt och utgångsvärde
Utgångspunkten för översynen har varit att nuvarande verksamhet fungerar väl och når bra resultat.
Det preliminära utgångsvärdet för skolstorlek sett till elevantal finns inom intervallen 900 - 1 200 elever.
Slutliga möjliga förslag:
1 Sammanföra gymnasiesärskoleutbildningar
2 Koncentrera utbildningar inom design på Viskastrandsgymnasiet
3 Koncentrera Estetprogrammet på Bäckängsgymnasiet
4 Lärlingsutbildning på en skola/ett rektorsområde
5 Flytt av en stor inriktning/etablering på Viskastrandsgymnasiet
6 Inkludering av introduktionsprogrammen
7 En femte gymnasieskola
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4.1 Sammanföra gymnasiesärskoleutbildningar
Gymnasiesärskolans nationella program finns idag på Almåsgymnasiet med 18 elever, på
Bergslenagymnasiet med 38 elever och på Viskastrandsgymnasiet med 24 elever. Med minskat antal
elever till gymnasiesärskolan, bland annat från andra kommuner, blir enheterna mycket små med därtill
följande negativa konsekvenser. Därför föreslås att programmen från Viskastrandsgymnasiet
sammanförs med programmen på Almåsgymnasiet. Även om respektive skolas totala elevantal påverkas
i liten omfattning vid genomförande av förslaget, bidrar genomförandet till en rimlig fördelning av
elever på nationella program i gymnasiesärskolan.
Ur kvalitetssynpunkt skulle en sammanföring vara gynnsam genom att kompetens inom
gymnasiesärskolan samlas. Detta gäller såväl den pedagogiska kompetensen som kompetensen inom
elevhälsan. Den pedagogiska miljön skulle förbättras då eleverna blir fler vilket gynnar utbyte och ger
ökade möjligheter till sociala relationer, också över programgränserna. Lärarresurserna skulle kunna
effektiveras och optimeras och undervisningen i gymnasiesärskolan skulle handhas av lärare som har
behörighet för särskolan. Sammanföringen öppnar upp för annan verksamhet i lokalerna som lämnas
på Viskastrandsgymnasiet.
Förslaget anses förstärka gymnasiesärskolans själ.
Bergslenagymnasiet ska fortsatt vara kvar. Hela gymnasiesärskolan samlas till en organisation med en
huvudansvarig rektor. Ett utkast till förslag på att sammanföra gymnasiesärskola finns.

Resursmässiga konsekvenser avseende lokalanpassning och ekonomi
Lokalanpassning
Planering för ny organisation pågår innebärande att Programmet för fastighet, anläggning och
byggnation (FAB)och Programmet för fordonsvård och godshantering (FG) flyttar från
Viskastrandsgymnasiet till Almåsgymnasiet. Lokalanpassning för flytten är inlagd som
hyresgästanpassning under 2015. Det förutsätter att anpassningen av lokalerna kostnadsmässigt ligger
inom 800´ kronor. Önskemål finns från pedagogerna dels om en tillbyggnad av en bygghall på ca 250
kvm och med en takhöjd på 4 meter samt dels tillbyggnad av ett kallförråd på ca 100 kvm. Utöver detta
krävs ombyggnader i Hus G av ventilationsanläggningen och flytt av väggar. Ombyggnationer kan
starta omgående.
För att få till stånd en inflyttning till ht-15 är det inte troligt att få alla önskemål om om- och
tillbyggnationer genomförda om kostnaderna ska inrymmas i ramen 800´ kronor. Flytten bör diskuteras
och förankras hos Lokalförsörjningsförvaltningen under ht-14 för att snabbt komma till stånd år 2015.
Kostnadsmässigt blir det inga besparingar av lokalkostnader vid flytt av undervisningen ht-15 från
Viskastrandsgymnasiet till Almåsgymnasiet. I stället förväntas en viss ökning av lokalkostnaderna som
en följd av lokalanpassningen vid Almåsgymnasiet och kanske även vid Viskastrandsgymnasiet.
Ekonomiska konsekvenser: Flytten från Viskastrandsgymnasiet till Almåsgymnasiet förutsätts rymmas
inom ramen för gränsen på ca 800’ kronor för hyresgästanpassning för att bli klar till höstterminen
2015. Projektet medför en hyreshöjning för Almåsgymnasiet efter två år. Kostnader för
t ex flytt, möbler o d är inte redovisade
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4.2 Koncentrera utbildningar inom design till Viskastrandsgymnasiet
Designutbildningar finns idag på Bäckängsgymnasiet med den särskilda varianten Design, som är ett
högskoleförberedande program och på Viskastrandsgymnasiet med Hantverksprogrammet Textil
design som är ett yrkesprogram. Läsåret 2013/14 fanns 90 elever på Designprogrammet och 11 på
Textil design. Koncentrationen till Viskastrandsgymnasiet skulle öka elevantalet på skolan, förutsatt att
programmet kommer att attrahera samma elevantal. För Bäckängsgymnasiet skulle förslaget endast ge
en mindre effekt, när det gäller att reducera elevantalet på skolan.
Att ha båda designutbildningarna på Viskastrandsgymnasiet, en på yrkesprogram och en på
högskoleförberedande program, skulle medföra en effektivisering av resurserna genom att undervisning
skulle kunna bedrivas tillsammans, utbildningarna skulle kunna utvecklas till att omfatta även trä,
metall, betong etc och beläggningsgraden på skolans lokaler skulle öka. Möjligheten till samarbete skulle
förbättras såväl inom gymnasieskolan som med andra utbildningsanordnare och aktörer inom design,
som Yrkeshögskolan, Textilhögskolan, Textilmuseet som finns i det geografiskt närliggande
Simonsland. Detta skulle kunna bidra till en kvalitetshöjning av utbildningarna och påverka den
pedagogiska miljön för elever och lärare i en positiv riktning. Ett högskoleförberedande program på en
skola med främst yrkesprogram kan ge positiva kvalitetseffekter på en övergripande nivå, till exempel
genom att språkval kan erbjudas på yrkesprogrammen. Inledningsvis kan Viskastrandsgymnasiet inte
erbjuda samma språkutbud som Bäckängsgymnasiet, men under uppbyggnadsfasen kan lösningar sökas
inom förvaltningen eller kommunen genom delade lärartjänster. Även utbudet av individuellt val kan
initialt vara begränsat för de nya programmen.
Båda skolornas själ påverkas sannolikt av flytten. För Viskastrandsgymnasiet kan förändringen vara
positiv och förstärka skolans själ genom att man får ett liknande program som redan finns på skolan
och fler elever. För Bäckängsgymnasiets del kan inverkan bli negativ eftersom Designprogrammet i
grunden är ett estetprogram och enligt ett annat förslag kan hela estetprogrammet komma att
koncentreras på Bäckängsgymnasiet.

Resursmässiga konsekvenser avseende lokalanpassning och ekonomi
Lokalanpassning
Lokaler finns tillgängliga på Viskastrandsgymnasiet för anpassning till undervisningen. Närheten till
designcentrum på Simonsland ses som en fördel. På Bäckängsgymnasiet friställs lokaler som kan
anpassas till annan undervisning, vilket i sin tur möjliggör minskat behov av att hyra nuvarande externa
lokaler.
Det finns ännu ingen uppskattning på omfattningen av anpassningen av lokalerna på
Viskastrandsgymnasiet. En preliminär bedömning tyder på att anpassningen ryms inom ramen för
hyresgästanpassning.
Ekonomiska konsekvenser
Minskat behov av externa lokaler ger en hyresbesparing i dagsläget på ca 425´ kronor. För
lokalanpassningen på Viskastrandsgymnasiet beräknas de schablonmässiga kostnaderna till en
engångsinvestering på 400´ kronor.

10

4.3 Koncentrera Estetiska programmet på Bäckängsgymnasiet
Av Estetiska programmets fem inriktningar finns idag fyra på Bäckängsgymnasiet. Dessa är bild och
form, dans, musik och teater. Inriktningen estetik och media är förlagd till Viskastrandsgymnasiet.
Samtliga inriktningar på Estetiska programmet koncentreras enligt förslaget till Bäckängsgymnasiet.
Flytten av estetik och mediainriktningen påverka elevantalet på de aktuella skolorna i liten omfattning,
sett till elevstatistiken läsåret 2013/14 då totalt 38 elever fanns på inriktningen. Förslaget svarar inte
mot syftet att skapa en rimlig fördelning av elever mellan skolorna om det inte genomförs i
kombination med andra förslag.
Ur kvalitets- och resurseffektivetssynpunkt kan koncentrationen av hela det Estetiska programmet till
Bäckängsgymnasiet vara positiv genom möjlighet till ökad samverkan, samarbete och samordning
mellan de olika inriktningarna och även med andra utbildningar på skolan som t ex
Samhällsvetenskapsprogrammet/journalistik. Sett till syftet bevara skolans själ bedöms koncentrationen
av alla estetinriktningarna till Bäckängsgymnasiet kunna förstärka skolans själ. Om andra föreslagna
förändringar genomförs samtidigt kan den positiva effekten avta. För Viskastrandsgymnasiet bedöms
inte flytten ha någon större inverkan på skolans själ.

Resursmässiga konsekvenser avseende lokalanpassning och ekonomi
Lokalanpassning
Fyra lokaler för teoriundervisning på Bäckängsgymnasiet kräver endast mindre anpassningar. Däremot
behöver förutsättningarna att anpassa 8 salar till film- och ljudredigering utredas ytterligare.
Specialsalarna har särskilda krav på bl.a. ljudisolering och utrustning som beräknas medföra en
investering på 3-5 mkr varav lokalanpassningen utgör hälften av kostnaden.
Lokalerna som lämnas medför inga kostnadsbesparingar. Anpassningen av lokalerna på
Bäckängsgymnasiet är av sådan omfattning att den måste läggas in i lokalförsörjningsplanen och som
därmed senare innebär viss ökning av hyran på Bäckängsgymnasiet. Någon tillbyggnad av lokaler eller
behov av ytterligare externa lokaler är inte aktuellt.
Ekonomiska konsekvenser
Inköp av nya inventarier samt ombyggnadskostnader på Bäckängsgymnasiet beräknas till 4,0 mkr.
Någon besparing som kompenserar för kostnaderna på Bäckängsgymnasiet bedöms inte vara möjlig.
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4.4 Lärlingsutbildning på en skola/ett rektorsområde
Idag finns lärlingsutbildning på Almåsgymnasiets samtliga program och på ett program på
Viskastrandsgymnasiet, Fordons- och transportprogrammet. Elevantalet på lärlingsutbildningarna
uppgick läsåret 2013/14 till totalt 74 elever, 54 på Almås- och 20 på Viskastrandsgymnasiet.
Ledningsansvaret för lärlingsutbildningen har den rektor som har ansvaret för det program på vilken
utbildningen erbjuds. Detta innebär att totalt fyra rektorer på två skolor har ansvar för
lärlingsutbildningen inom förvaltningen. Nuvarande uppdelning kan leda till bristande likvärdighet i
utbildningarnas organisation. Förslaget är att all lärlingsutbildning ska finnas på en skola/ett
rektorsområde och att en rektor ska vara ansvarig.
Lärlingsutbildningen har relativt få sökande idag. En samlad lärlingsutbildning skulle på sikt kunna höja
utbildningens anseende och även ge ökade förutsättningar att utveckla verksamheten. Samarbetet
mellan lärargrupper skulle underlättas av en samlad lärlingsutbildning och lärarna som undervisar i
utbildningen skulle vara väl insatta i lärlingsutbildningens särprägel. De skulle kunna tillämpa mer
övergripande formativa undervisnings- och bedömningsformer för att ta vara på och validera
kunskaper som eleverna förvärvar på praktikplatsen. Lärlingsutbildningen skulle med föreslagna
förändringar kunna bli ett fullvärdigt alternativ till skolförlagd utbildning. De föreslagna förändringarna
kräver att elevantalet på lärlingsutbildningen ökar till en volym på minst 100 elever.
Att sammanföra lärlingsutbildningen till en skola/ett rektorsområde skulle i nuläget bidra marginellt till
en jämnare elevfördelning på skolorna, men på sikt skulle effekten kunna bli mer påtaglig.
En samlad lärlingsutbildning kan förstärka utbildningens själ.
För närvarande görs bedömningen att lärlingskonceptet behöver utvecklas ytterligare, med
utgångspunkt i de nationella programmen på de båda skolorna som har lärlingsutbildning, innan
förslaget att utbildningen samlas inom ett rektorsområde på en skola beaktas.

Resursmässiga konsekvenser avseende lokalanpassning och ekonomi
Lokalanpassning
Vt-14 genomgår 74 elever utbildningen fördelat på Almåsgymnasiet (54) och Viskastrandsgymnasiet
(20). Antalet elevplatser föreslås öka till 100. Det har inte gjorts någon bedömning av behov av
undervisningslokaler om all lärlingsutbildning samlas på nu föreslagna Almåsgymnasiet, men då cirka
halva utbildningstiden är förlagd till externa praktikarbetsplatser torde förändringen ha liten betydelse
på behovet av lokalanpassning.
Ekonomiska konsekvenser
Det finns inga påtagliga ekonomiska konsekvenser.
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4.5 Flytt av en stor inriktning/Etablering på Viskastrandsgymnasiet
Samhällsvetenskapsprogrammet finns idag på Bäckängsgymnasiet som är den största av
gymnasieskolorna med totalt över 1 300 elever. På Samhällsvetenskapsprogrammet fanns 488 elever
läsåret 2013/14. Programmet har tre olika inriktningar, varav den största är beteendevetenskap, med
270 elever på inriktningen föregående läsår. Förslaget är att flytta inriktningen/etablera en inriktning på
Viskastrandsgymnasiet. Antal utbildningsplatser på samhällsprogrammet skulle kvarstå oförändrat men
fördelas ungefär lika mellan de två skolorna. Förslaget bidrar till syftet om rimlig elevfördelning mellan
skolorna, förutsatt att elever väljer program och inte skola. Sannolikt är att söktrycket till utbildningen
på Viskastrandsgymnasiet kan minska initialt.
Ett högskoleförberedande program på en skola med främst yrkesprogram kan ge positiva
kvalitetseffekter på en övergripande nivå, till exempel genom att språkval kan erbjudas på
yrkesprogrammen. Inledningsvis kan Viskastrandsgymnasiet inte erbjuda samma språkutbud som
Bäckängsgymnasiet, men under uppbyggnadsfasen kan lösningar sökas inom förvaltningen eller
kommunen genom delade lärartjänster. Även utbudet av individuellt val kan initialt vara begränsat för
de nya programmen
Flytt eller etablering av inriktningen skulle påverka båda avlämnande och mottagande skolas själ.
Påverkan skulle troligen vara negativ på Bäckängsgymnasiet ur aspekten att
Samhällsvetenskapsprogrammet delas upp och positiv för Viskastrandsgymnasiet som skulle få
ytterligare ett högskoleförberedande program och fler elever. Viskastrandsgymnasiet har idag det
högskoleförberedande Estetiska programmet med inriktning estetik och media.

Resursmässiga konsekvenser avseende lokalanpassning och ekonomi
Lokalanpassning
Flytten/etableringen skulle eventuellt påverka ca 270 elever och ca 15 lärare samt troligen även
ytterligare lärare som undervisar i programmet utan att vara direkt knutna till det. På
Bäckängsgymnasiet frigörs såväl undervisningssalar som arbetsrum vilket i sin tur påverkar behovet av
externt hyrda lokaler på Gustav Adolfsgatan 8.
Vid flytt till Viskastrandsgymnasiet krävs mindre justering av teorisalar för att kunna inrymma större
klasser. Behovet av anpassning av lokaler för nya arbetsplatser föreligger och inryms eventuellt inom
ramen för hyresgästanpassning..
Ekonomiska konsekvenser
Minskat behov av externa lokaler ger lägre hyreskostnader på ca 425´ kronor.
Ombyggnader på Viskastrandsgymnasiet bör rymmas inom ramen för hyresgästanpassning vilket ger
ökade hyreskostnader efter två år. Kostnader för nya arbetsplatser kan schablonmässigt beräknas till
400´.
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4.6 Introduktionsprogrammet inkluderas
Inkludering av introduktionsprogrammen4 (IM) inleddes redan i samband med införandet av den nya
gymnasieskolan GY11. Då förlades programinriktat individuellt val i sin helhet på Almåsgymnasiet och
på Viskastrandsgymnasiet. I viss omfattning förlades även språkintroduktion, yrkesintroduktion och
preparandutbildning på övriga gymnasieskolor. På Tullengymnasiet finns individuellt alternativ,
språkintroduktion, yrkesintroduktion och preparandutbildning. Skolan hade totalt 205 elever läsåret
2013/14. Förslaget är att alla delar av introduktionsprogrammet på Tullengymnasiet inkluderas på de
fyra stora gymnasieskolorna. Språkintroduktion förläggs på Sven Eriksonsgymnasiet, på
Almåsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet förläggs yrkesintroduktion, individuellt alternativ,
preparandutbildning och språkintroduktion. Bäckängsgymnasiet behåller språkintroduktionen som
skolan har sedan 2011. Inkluderingen av IM-programmen bidrar till utjämning av elevantalet på
skolorna, i enlighet med syftet.
Kvalitetsaspekter som kompetens och erfarenhet, som idag finns samlat på Tullengymnasiet bland
pedagogisk personal och elevhälsa, måste beaktas vid realiserandet av förslaget så att dessa tas till vara
på bästa sätt. Den pedagogiska miljön påverkas positivt av en inkludering, liksom utbildningskvaliteten
då utbudet för eleverna ökar genom möjligheten att läsa gymnasiekurser på nationella program.
Genomförande av förslaget innebär att all verksamhet på Tullengymnasiet delas upp och förläggs till de
övriga gymnasieskolorna med påverkan på respektive skolas själ. (Tullengymnasiets hyreskontrakt för
hälften av skolans undervisningslokaler går ut i december 2017. )

Resursmässiga konsekvenser avseende lokalanpassning och ekonomi
Lokalanpassning
Förslaget utgår från en uppdelning av Tullengymnasiets utbildningar till Sven Eriksonsgymnasiet
(språkintroduktion/mottagande), Viskastrandsgymnasiet (utbildning ett arbetslag), Almåsgymnasiet
(utbildning ett arbetslag) och Bäckängsgymnasiet (språkintroduktion).
Undervisningslokaler torde inte behöva anpassas nämnvärt eller utökas vid någon av de föreslagna
skolorna. Däremot saknas lokaler för fler arbetsplatser. 10 lärare är för närvarande verksamma inom
varje arbetslag. Därtill behöver organisationen för skolorna ses över för övriga yrkesgrupper – kurator,
skolsköterska, specialpedagog, studievägledare och inom administration.
Ekonomiska konsekvenser
Besparing vid avflyttning från Tullengymnasiet blir ca 2,4 mkr i lägre hyreskostnader. Anpassning av
arbetsplatser beräknas totalt till ca 1,0 mkr för samtliga berörda skolor. Eventuell hyreshöjning är
avhängigt finansieringen av anpassningarna.

4

De fem introduktionsprogrammen är individuellt alternativ, preparandutbildning, programinriktat individuellt val,
språkintroduktion och yrkesintroduktion.
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4.7 En femte gymnasieskola
Efter att de preliminära förslagen fastlagts tillfördes två nya förslag, en femte skola och sammanföra
program. På möjlighetsstadiet fanns en diskussion om att sammanföra stora program som
Naturvetenskapsprogrammet med Teknikprogrammet eller klustra program som
Naturvetenskapsprogrammet med Vård- och Omsorgsprogrammet eller Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Beteendevetenskap med Vård- och omsorgsprogrammet. Att sammanföra eller
klustra skulle innebära betydande, kostsamma förändringar och omflyttningar mellan skolorna och
därför avskrevs dessa som en möjlighet och utgick från det vidare arbetet. De senare tillförda två nya
förslagen slogs ihop till ett förslag som benämns en femte gymnasieskola. Förslaget ersätter eller
kompletterar de övriga förslagen. En femte gymnasieskola skulle kunna kunna bidra till syftet att skapa
en rimlig fördelning mellan skolorna. Utbildningar som skulle kunna sammanförs till en femte
gymnasieskola kan vara t ex inom estet- och designklustret eventuellt med hantverksprogram (”den
kreativa skolan”), lärlingsutbildningar och nya, nischade utbildningar som idag inte finns i de
kommunala gymnasieskolorna.
Avstämning mot de övriga syftena visar att förslaget teoretiskt skulle kunna svara upp mot flera av
dessa, men också medföra stora ekonomiska konsekvenser. Förslaget kräver en särskild, fördjupad
utredning.

Resursmässiga konsekvenser avseende lokalanpassning och ekonomi
Lokalanpassning
Tankegångarna omfattar etablering av ytterligare en gymnasieskola för 700-800 elever. Utan att
specificera omfattning av program och specialsalar mm går det inte att uppskatta påverkan av
hyressättning. Befintliga skolor har små förutsättningar att fylla lokalerna med annan verksamhet om
program flyttas från dessa skolor till en ny skola. Därmed syns inga besparingar i lägre hyreskostnader
vid dessa skolor för att täcka ökade hyreskostnader vid en ny skola. Det bedöms på kort sikt inte finnas
behov av ytterligare en skola utifrån brist på lokaler i befintliga skolor.
Ekonomiska konsekvenser
Nybyggnation av en skola torde uppgå till närmare 100 mkr. Inhyrning i en befintlig byggnad kan efter
anpassning ge en hyra på ca 9 mkr.
Färre elever på övriga kommunala skolor torde innebära besparing på ca 650´ kronor (Villan på Sven
Eriksonsgymnasiet och externa hyresobjekt på Bäckängsgymnasiet).
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4.8 Värdering och slutsatser
Utbildningsförvaltningen har på uppdrag av Utbildningsnämnden genomfört en översyn av
programstrukturen i gymnasieskolan och i gymnasiesärskolan. Syftet med översynen var att
-

skapa den bästa pedagogiska miljön för elever och lärare,
skapa en rimlig fördelning av elever mellan skolorna,
använda resurserna på ett effektivt och optimalt sätt,
höja kvaliteten på utbildningarna och
bevara skolornas själ.

Det tyngst vägande syftet har varit ”skapa en rimlig fördelning mellan skolorna”. De övriga syftena är
likvärdiga utan inbördes rangordning.
Översynen inleddes med en inventering av möjligheter, varur preliminära förslag utarbetades och av
dessa fastställdes de slutliga möjliga förslagen. Under arbetet tillkom ytterligare två förslag från
politikerna. Dessa sammanfördes till ett förslag. De slutliga möjliga förslagen är:
De slutliga möjliga förslagen är följande:
1 Sammanföra gymnasiesärskoleutbildningar
2 Koncentrera utbildningar inom design på Viskastrandsgymnasiet
3 Koncentrera Estetprogrammet på Bäckängsgymnasiet
4 Lärlingsutbildning på en skola/ett rektorsområde
5 Flytt av en stor inriktning/etablering på Viskastrandsgymnasiet
6 Inkludering av introduktionsprogrammen
7 En femte gymnasieskola

Värdering av slutliga möjliga förslag mot angivna syften
Syfte: Skapa en rimlig fördelning av elever mellan skolorna
Utbildningsnämnden har angett att det tyngst vägande syftet vid översynen ska vara skapa en rimlig
fördelning av elever mellan skolorna. Det kan konstateras att samtliga förslag uppfyller detta syfte i olika
omfattning, ensamt eller i kombination med andra förslag. Förslag kan i olika grad påverka eller
begränsa handlingsfriheten för andra förslag.
Sammanföringen av gymnasiesärskoleutbildningar från Viskastrandsgymnasiet till Almåsgymnasiet
påverkar totala elevantalet på respektive skola i liten grad, men leder till en rimlig fördelning av elever
på gymnasiesärskolans nationella program på Almåsgymnasiet och Bergslenagymnasiet. Hela
gymnasiesärskolan sammanförs till en organisation.
Liten effekt uppnås om endast de förslag genomförs som berör program eller inriktningar som har
relativt få elever som t ex att koncentrera estetprogrammen på Bäckängsgymnasiet eller att samla
designutbildningar på Viskastrandsgymnasiet. Enligt föregående läsårs elevstatistik handlar det om 38
respektive 90 elever. Dessa förslag riskerar att ta ut varandra om eleverna väljer skola och inte
program.
Lärlingsförslaget, att samla utbildningarna på en skola, skulle beröra ett fåtal elever i nuläget.
Viskastrandsgymnasiet hade 20 och Almåsgymnasiet 54 lärlingar läsåret 2013/14. För närvarande görs
bedömningen att lärlingsutbildningen fortsatt ska finnas på båda skolorna.
Flytten av en stor inriktning från Bäckängsgymnasiet för etablering på Viskastrandsgymnasiet är det
enskilt mest utjämnande förslaget sett till elevantal. Läsåret 2013/14 gick 270 elever på
Samhällsvetenskapsprogrammets inriktning beteendevetenskap på Bäckängsgymnasiet, som totalt hade
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drygt 1 300 elever. Även om inriktningen blir kvar på Bäckängsgymnasiet och man i stället etablerar en
annan inriktning på Viskastrandsgymnasiet skulle detta kunna gynna båda skolornas elevantal.
Utbildningsplatserna på samhällsprogrammet skulle kvarstå, ca 500, men fördelas mellan två skolor.
Det preliminära utgångsvärdet på skolstorlek, 900 – 1 200 elever per skola, skulle kunna uppnås.
Att inkludera introduktionsprogrammens 205 elever från Tullengymnasiet på de fyra övriga
gymnasieskolorna bidrar till utjämning i enlighet med syftet. Vid fördelningen behöver detta beaktas
liksom andra förändringar som planeras samtidigt på de aktuella skolorna.
Avslutningsvis kan konstateras att för att åstadkomma en reell utjämning mellan skolorna krävs att flera
förslag genomförs samtidigt eller att det är de förslag som omfattar flest elever som genomförs. Viktigt
är att beakta att nuvarande elevantal endast är ett riktmärke att utgå ifrån. När elever väljer till
gymnasiet kan den avgörande faktorn vara skolan, inte programmet eller inriktningen. Antagningsorganisationen behöver ses över utifrån föreslagna förändringar.

Syfte: Skapa den bästa pedagogiska miljön för elever och lärare och höja kvaliteten på
utbildningarna
Syftena den bästa pedagogiska miljön för elever och lärare och höja kvaliteten på utbildningarna framstår som
möjliga att uppnå i de olika förslagen, initialt i olika omfattning. Att sammanföra all
gymnasiesärskoleutbildning till en organisation bidrar till att kompetensen inom utbildningsformen
samlas och därmed ökar möjligheten att utveckla den pedagogiska miljön, utbildningskvaliteten och
utbildningens anseende. Lärlingsutbildningen, som finns på Almås- och Viskastrandsgymnasiet, är för
närvarande i en uppbyggnads- och utvecklingsfas och arbete pågår att utveckla såväl utbildningskvalitet
som organisation. På sikt kan en samlad lärlingsutbildning i ett rektorsområde på en skola vara en bättre
lösning.
Att kunna samverka med andra liknande utbildningar som i förslagen koncentrera design till
Viskastrandsgymnasiet respektive Estetiska programmet till Bäckängsgymnasiet är kvalitetshöjande för
utbildningarna och för den pedagogiska miljön. När en skola som främst har yrkesprogram får
högskoleförberedande program, som i förslagen koncentrera design samt flytta/etablera ett
program/inriktning på Viskastrandsgymnasiet påverkas hela skolans kvalitet genom t ex att kursutbudet
inom språk och IV-val breddas och görs tillgängligt för fler. Under den initiala fasen kan kvaliteten
dock riskera att försvagas innan utbudet är fullt utbyggt, men lösningar kan finnas inom förvaltningen
eller kommunen med delade lärartjänster. Utbildningskvaliteten på introduktionsprogrammen gynnas
vid en inkludering genom att får möjlighet att läsa kurser på nationella program.

Syfte: Använda resurserna på ett effektivt och optimalt sätt
Redovisade överslagsmässiga konsekvenser (lokalanpassningar och ekonomi) för de olika förslagen
visar att syftet använda resurserna på ett effektivt och optimalt kan åstadkommas, i olika omfattning.
Förslagen innebär såväl minskade kostnader för t ex hyror 5som ökade kostnader för ombyggnation
eller anpassning av lokaler samt investeringskostnader för ny utrustning, möbler etc. En fördjupad
konsekvensbeskrivning avseende ekonomi, arbetsmiljö och kompetensförsörjning behöver
genomföras för varje enskilt förslag som det fattas beslut om.

Syfte: Bevara skolornas själ
Syftet att bevara skolornas själ uppnås i de olika förslagen i olika grad och omfattning. Skolans själ kan
förstås som skolans anda och traditioner.
Förslaget sammanföra gymnasiesärskoleutbildningar anses leda till att utbildningens själ förstärks. En
samlad lärlingsutbildning kan antas på samma sätt bidra till att utbildningssjälen förstärks.

5

Samtliga hyreskostnader som anges är för 2014.
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Koncentrationen av program och utbildningar, estet till Bäckängsgymnasiet och design till
Viskastrandsgymnasiet, kommer att ha inverkan på respektive skolas själ. Att själen bevaras eller till och
med förstärks talar koncentrationen av liknande utbildningar för. En försvagning av själen kan vara en
följd av att utbildningar flyttas från ett sammanhang där samverkan har skett över programgränserna
som t ex när det gäller design.
Vid en flytt eller etablering av en inriktning från Bäckängsgymnasiet till Viskastrandsgymnasiet påverkas
sannolikt respektive skolas själ, i positiv och negativ riktning.
När introduktionsprogrammen inkluderas på övriga gymnasieskolor avvecklas Tullengymnasiet, vilket
innebär att de olika utbildningarna delas upp på övriga gymnasieskolor med därtill påföljande
konsekvenser på skolornas själ.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan konstateras att det primära syftet om rimlig fördelning mellan skolorna ter sig
möjlig att åstadkomma i olika omfattning genom att sammanföra och omfördela program och
utbildningar mellan skolorna. De praktiska följderna kan vara gynnsamma men kan också medföra att
eleverna inte väljer en utbildning om den inte finns på en särskild skola. De övriga syftena kan uppnås i
olika grad med varierande positiva och negativa konsekvenser.
Rapporten lämnas till Utbildningsnämnden som underlag för fortsatt diskussion kring framtida
programstruktur i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, med beaktande av att nuvarande
programstruktur i de båda skolformera fungerar väl och utmynnar i goda resultat. Innan slutligt beslut
tas om något förslag behöver en fördjupad utredning göras för att kvalitetssäkra dragna slutsatser och
för att genomföra fördjupade konsekvensbeskrivningar.
Arbetsgruppens rekommendation är att, utifrån en i tiden satt prioritering, påbörja arbetet med att
sammanföra gymnasiesärskoleutbildningar och skapa en organisation för gymnasiesärskolan, att
inkludera introduktionsprogrammen på övriga gymnasieskolor och att etablera en inriktning på
samhällsprogrammet på Viskastrandsgymnasiet. Arbetsgruppen anser att när dessa förslag är
genomförda kan nya överväganden göras.
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Kommunalt anläggningslån till Borås Minigolfklubb
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Borås Miningolfklubb beviljas ett anläggningslån på max. 528 500 kr för anläggande av en ny minigolfbana.

28-4-2015
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0346 049
Programområde: 3
Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 40
Datum/avdelningschef: 2015-04-28, Christer Johansson

Sida
1(2)
2015-05-11

Dnr 2015/KS0346

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell
Kommunfullmäktige

Kommunalt anläggningslån till Borås Minigolfklubb
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår att Borås Minigolfklubb beviljas ett anläggningslån på max 528 500 kr för anläggande av en ny minigolfbana.
Bakgrunden är att Borås Minigolfklubb måste flytta sin minigolfbana på grund av att
Djurparken skall bygga en ny entré. Den nya minigolfanläggningen kommer delvis att
ligga på nuvarande gräsmatta som i dag tillhör Alidebergsbadet. Tillsammans med
Lokalförsörjningsförvaltningen, Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Simklubben
Elfsborg har föreningen hittat ersättningsytor i anslutning till Alidebergsbadet. Ett
arrendeavtal har upprättats mellan markägaren Borås Stad och Minigolfklubben som
sträcker sig till 2025-04-30.
Kalkylen för projektet ser ut som följer
Minigolfbanor inkl montering
Markarbeten
Tillkommer moms 25%

645 000
411 700
264 200
----------------1 320 900 kr

Totalutgift
Föreslaget anläggningslån 40%

528 500 kr

Utöver anläggningslånet räknar föreningen med att få bidrag från Riksidrottsförbundet RF och Sparbanksstiftelsen med sammanlagt 700 tkr.
Banorna kommer att vara öppna både för allmänheten och för tävlingsspel. Föreningen deltog under SM veckan 2014 med SM i bangolf. Ambitionen är att göra den nya
anläggningen tillgänglighetsanpassad.
De nuvarande banorna anlades 2001 med hjälp av ett kommunalt anläggningslån på
466 000 kr. Tidigare låg minigolfbanorna på baksidan av Rotundan mot Sjöbovägen. I
kommunens redovisning är det utgående bokförda värdet på anläggningslånet
268 300 kr per 2014-12-31. Kommunstyrelsen avser i bokslut 2015 föreslå att beloppet till sin helhet avskrivs liksom fordran på Borås Minigolfklubb på hela ursprungsbeloppet.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borås Miningolfklubb beviljas ett anläggningslån på max. 528 500 kr för anläggande av en
ny minigolfbana

KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef
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Borås Stad
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Borås 2015-04-02

h
Kornmunstyrelsen

Borås Minigolfklubb ar en klubb som ar inne på s i t t sextiotredje år, då klubben bildades 1952-01-01
Klubben har sedan starten haft sina utomhusbanor i Boråsparken eller som det hette vid starten
Folkets Park. Sedan 1997 ha vi också en inomhusbana som ligger i Boråshallen som ar Borås Stads
idrottshall.
Borås Minigolfklubb har arrangerat ett antal SM tävlingar, första gången var 2001 i vår
inomhusanlaggning dar det spelades både ett individuellt och ett mix SM. Sedan fick vi också
förtroendet att ha SM 2002 p4 var då nybyggda bana i Boråsparken och 2014 arrangerade vi åter ett
SM i Boråsparken som ingick i SM veckan 2014. Då SM veckan 2017 åter kommer att g4 i Borås ar det
val inte helt uteslutet att Svenska Mästerskapen åter kan komma att spelas har i Borås om Svenska
Bangolfförbundet fortfarande vill att bangolf ska ingå i SM veckan.
Med anledning av att kommunstyrelsens beslut att bygga en ny entré i Boråsparken med den
påföljden att vår anläggning blivit tvungen att rivas och som redan har gjorts, fastan vi har ett
arrendekontrakt till 2015-05-30.
Vi har just nu ett anlaggningslån på 466,000 : - (fyrahundra sextiosextusen kronor) från 2001 då vår
nuvarande bana byggdes. Detta anlaggningslån bör skrivas av och att vi erhåller ett nytt
anlaggningslån till att finansiera en ny anläggning.
På anmodan av Borås fritid och folkhälsa har vi sökt bidrag från Västergötland Idrottsförbund och
Sparbanksstiftelsen.

Så som det ar nu kommer vi att förlora en stor del av våra inkomster, med följd att vi kommer a g ha
problem med vår ekonomi till hösten nar vi ska ut med hyran för inomhusbanan i Boråshallen.
1'

Under rådande förhållande ar det viktigt att vi så snabbt som möjligt kan komma igång med en
nybyggnad av nya banor i Boråsparken.
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Box 1221
SE-50112 Borås
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Boråshallen 033- 10 47 74
Borås Parken 0706-5674 59
Stadsparken 0706-5674 67
- .,.
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1 (2)
PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2015-04-08

§ 41
2015/FF0078 805
Ansökan om anläggningslån till ny minigolfbana; Borås Minigolfklubb
Borås Minigolfklubb måste flytta sin minigolfbana på grund av att Djurparken bygger en ny entré.
Den nya anläggningen kommer att delvis att ligga på nuvarande gräsmatta som i dag tillhör
Alidebergsbadet. Banan kommer att vara öppen för allmänheten och för tävlingsspel. Föreningen
deltog under SM veckan med SM i bangolf. Föreningen kommer att eftersträva att göra den nya
anläggningen anpassad för människor med funktionsnedsättning.
Föreningen byggde nuvarande anläggning 2001 med hjälp av ett kommunalt anläggningslån på
466 000 kr. Tidigare hade föreningen minigolfbanorna på baksidan av Rotundan mot Sjöbovägen.
Föreningen vill kunna öppna den nya minigolfbanan till sommaren vilket kräver snabb
handläggning av Borås Stad.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen gör bedömningen att föreningen bör få ett anläggningslån.
Motivet är att deras nuvarande plats kommer delvis att tas i anspråk för den nya entrén till Borås
Djurpark. Tillsammans med Lokalförsörjningsförvaltningen, Fritids- och folkhälsoförvaltningen
och Simklubben Elfsborg har föreningen lyckats hitta ersättningsytor i anslutning till
Alidebergsbadet. Dessutom är det en stor tillgång både för boråsare och turister att det finns en ny
och välskött minigolfbana i området.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att de beviljar ett
anläggningslån till Borås minigolfklubb på max 528 500 kr för att bygga en ny minigolfbana.
Paragrafen justeras omedelbart
Vid protokollet
Johanna Jönsson
Sekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2015-04-08.
Ida Legnemark
Ordförande

Erik Johnson

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2015-04-10.

Forts.

2 (2)
PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2015-04-08

Forts. § 41
Rätt utdraget intygar:

Johanna Jönsson
Sekreterare
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Återrapportering av uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta en eftergymnasial utbildning
inom skapande kultur för personer med funktionsnedsättningar
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
att Utbildningsnämnden har slutfört uppdraget.

28-4-2015
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0209 615
Programområde: 3
Handläggare: Lena Frygne, tfn 033-35 58 50
Datum/avdelningschef: 2015-04-29, Christer Johansson

Sida
1(1)
2015-05-11

Dnr 2012/KS0209

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Lena Frygne
Kommunfullmäktige

Återrapportering av uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta en eftergymnasial
utbildning inom skapande kultur för personer
med funktionsnedsättningar
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 februari 2012 inlämnade Birgitta
Bergman (M), Pirita Isegran (M) och Annette Carlson (M) motionen Ett rikare kulturliv för alla! I motionen föreslogs att Kommunstyrelsen skulle få i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att inrätta en eftergymnasial utbildning inom skapande kultur för
personer med funktionsnedsättningar. Motionen remitterades till Utbildningsnämnden, Kulturnämnden, Arbetslivsnämnden, Sociala omsorgsnämnden, Funktionshinderrådet och Ungdomsrådet. Funktionshinderrådet ställde sig bakom motionen, Ungdomsrådet avstyrkte motionen och samtliga övriga remissinstanser tillstyrkte motionen. Den 19 november 2012 föreslog Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Enligt Kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2012 fick Kommunstyrelsen i
uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta en eftergymnasial utbildning inom
skapande kultur för personer med funktionsnedsättning.
Ärendet översändes den 8 april 2013 för handläggning till Utbildningsnämnden. Utbildningsförvaltningen konstaterade att det inte är möjligt att anordna en eftergymnasial utbildning inom skapande kultur för personer med funktionsnedsättning inom
Yrkeshögskolan (YH) som kompletterande utbildning. Kompletterande utbildningar
kan inte sökas av det offentliga utbildningsväsendet d v s kommuner och landsting.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Utbildningsnämnden har slutfört uppdraget.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef
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MOTION

Kommunfullmäktige
2012-02-23

Ett rikare kulturliv för alla!

Personer som lever med en eller flera funktionsnedsättningar har tidigare exkluderats från
mycket i samhället. Numera har dock de flesta samhällsfunktioner gjorts tillgängliga även för
denna grupp.
Behovet av att själv få skapa finns naturligt inom de flesta av oss, så även för personer med
funktionsnedsättningar. Modern forskning visar att skapande verksamhet har en mycket
gynnsam effekt på utvecklingen för alla, men särskilt för grupper med något funktionshinder.
Samhället har kommit långt när det gäller att tillgängliggöra kulturen för alla, men idag finns
det fortfarande många hinder för funktionsnedsatta att utöva kultur. Vi vill därför starta en
utbildning inom skapande kultur som är helt anpassad för personer med
funktionsnedsättningar.

Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta:
Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta en eftergymnasial
utbildning inom skapande kultur för personer med funktionsnedsättningar.

Birgitta Bergman (M)
Pirita Isegran (M)
Annette Carlson (M)
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Tilläggsanslag i Budget 2015
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Följande nämnder erhåller utökat Kommunbidrag för år 2015
Stadsdelsnämnden Norr 3 006 000 kr
Stadsdelsnämnden Norr kommungemensam verksamhet 928 000 kr
Stadsdelsnämnden Väster 4 687 000 kr
Stadsdelsnämnden Öster 4 379 000 kr
Lokalförsörjningsnämnden 500 000 kr

2015-05-04
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0389 042
Programområde: 1
Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 40
Datum/avdelningschef: 2015-05-05, Christer Johansson

Sida
1(3)
2015-05-11

Dnr 2015/KS0389

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell
Kommunfullmäktige

Tilläggsanslag i Budget 2015
Borås Stad kan för 2014 uppvisa ett positivt ekonomiskt resultat på 157 mnkr. De
främsta orsakerna till det höga resultatet är återföring på 50 mnkr av tidigare gjord
avsättning till medfinansiering av riksväg 27 och en hög nivå på realisationsvinster
från markförsäljning, 57 mnkr. Tack vare detta kunde Borås sätta av ytterligare 49
mnkr till resultatutjämningsreserven RUR vilket innebär en total behållning på 250
mnkr. Detta får ses som en buffert att använda utifall skatteunderlaget viker framöver
och ambitionen är att behålla verksamheten på en önskvärd nivå. Inom resultatet
2014 uppvisade nämnderna ett negativt resultat på -55 mnkr för 2014 vilket i de tidiga
prognoserna ser ut att kvarstå även under 2015. Den största orsaken står att finna
inom äldreomsorgen och en åtgärdsplan behöver komma till stånd för att ligga i budgetbalans inför 2016.
Borås Stad kommer liksom övriga kommuner få del av premieåterbetalning från AFA
försäkring under 2015. Denna gång avser återbetalningen 2004 års premier och för
Borås del förväntas att ca 40 mnkr kommer att utbetalas. Kommunstyrelsen föreslår
nu Kommunfullmäktige att genomföra en riktad satsning på 13,5 mnkr som stärker
våra verksamheter, i första hand skolan som har ett ansträngt läge. Satsningarna är
engångsmässiga och icke-nivåhöjande vilket ger ett fortsatt nödvändigt handlingsutrymme inför Budget 2016. Kvarstående AFA-medel ca 26,5 mnkr föreslås förstärka
resultatet under 2015 som hittills ligger ca 55 mnkr lägre än det budgeterade resultatet
på 110 mnkr. När det gäller skolverksamheten i Borås Stad håller ett arbete på att
djupanalysera kostnadsutvecklingen. Detta görs av kommungemensam skola på SDN
Norr tillsammans med Stadskansliet.
Nedan framgår vilka nämnder som föreslås få del av satsningen och vilket ändamål
som avses.
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Ändamål

Belopp, Nämnd
tkr
Kompensation för tillfälligt
2 500
SDN Norr 611
ökade skolskjutskostnader
SDN Väster 990
SDN Öster 899
Läromedel i grundskolan (F-9 4 500
SDN Norr 1 102
och särskolan).
SDN Väster 1 534
Fördelas med elever i SDN
SDN Öster 1 308
skolor och friskolor som grund
SDN Norr kommungem
(Särskola) 35
SDN Norr kommungem (Fristående skolor) 522
IKT i grundskolan (F-9 och
3 000
SDN Norr 734
särskolan).
SDN Väster 1 022
Fördelas med elever i SDN
SDN Öster 872
skolor och friskolor som grund
SDN Norr kommungem
(Särskola) 23
SDN Norr kommungem (Fristående skolor) 348
Förstärkt Fritidsverksamhet
3 000
SDN Norr 559
under 2015
SDN Väster 1 141
SDN Öster 1 300
Lokalanpassningar inom sko- 500
Lokalförsörjningsnämnden i
lan
samråd med SDN
SUMMA
13 500
Skolverksamheten
IKT satsning med 3 000 tkr i en riktad förstärkning 2015 till eleverna i grundskolorna
Fördelas per elev i grundskolorna och friskolorna.
Skolskjutsar. Ökande engångskostnader som beror på ombyggnationer kompenseras
med 2 500 tkr.
Läromedel. En satsning med 4 500 tkr på läromedel under 2015.
Fördelas per elev i grundskolorna och friskolorna.
Fritidsverksamheten
För att förstärka möjligheterna till ett mer varierat fritidsutbud för Borås Stads ungdomar under sommarmånaderna 2015 fördelas 3 000 tkr som en engångsatsning under 2015.
Lokalanpassningar
500 tkr avsätts under 2015 för lokalanpassningar inom skolan för barn med särskilda
behov. Berörd nämnd får i samråd med lokalförsörjningen använda medlen för lokalanpassningar.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Följande nämnder erhåller utökat Kommunbidrag för år 2015
Stadsdelsnämnden Norr 3 006 000 kr
Stadsdelsnämnden Norr kommungemensam verksamhet 928 000 kr
Stadsdelsnämnden Väster 4 687 000 kr
Stadsdelsnämnden Öster 4 379 000 kr
Lokalförsörjningsnämnden 500 000 kr

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson

Christer Johansson

