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Val av protokolljusterare

Kc

1

Anmälningsärende:
a)

Initiativärende: Gör mer för de som tigger.
(2013/KS0304 109-1)

(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
Kc

Kc
Kc
Kc

2

3
4
5

Avsägelse, fyllnadsval samt korrigeringar för vissa stiftelser,
föreningar m.m. i Kommunala uppdrag 2015-2018.
(2015/KS0073 102-1)

(Bil)

Avsägelse samt fyllnadsval för Coompanion Sjuhärad.
(2015/KS0073 102-1)

(Bil)

Budgetuppföljning t.o.m. april för Kommunfullmäktige 2015.
(2015/KS0375 042-1)

(Bil)

Budgetuppföljning t.o.m. april för Kommunstyrelsen 2015.
(2015/KS0374 042-1)

(Bil)

Kc

6

Uppdragsdirektiv för översyn av den politiska organisationen.
(2015/KS0206 001-1)
(Bil)

Kc

7

Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande t.o.m.
oktober månad 2014 avgivna motioner.
(2015/KS0076 101-1)

(Bil)

Redovisning av inkomna E-petitioner t o m april 2015.
(2015/KS0408 101-1)

(Bil)

Kc
PF

8
1

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för vakansprövning: återbesättning av
vakant tjänst dock ej avdelningschef, verksamhetsansvarig eller förvaltningschef.
(Den 9 februari-14 april 2015, ärendenummer 54, 58,
60-93, 95-146, 148-151 och 153-181/2015)
(2015/KS0002 023-1)
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b)

Delegation för vakansprövning rörande verksamhetsansvarig, avdelnings- och förvaltningschef.
(Den 17 februari 2015, ärendenummer 1/2015)
(2015/KS0003 023-1)

c)

Delegation angående dispens för tillsättande av tjänst
med lägre sysselsättningsgrad än heltid
(Den 2 april 2015, ärendenummer 1-7/2015)
(2015/KS0042 023-1)

(Förslag: a-c till handlingarna)
PF

KU

2

1

Förslag till samordnad och rättssäker myndighetsutövning i
ärenden rörande våld.
(2014/KS0559 750-3)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)

Årlig redovisning av Stadskansliets inkomna
synpunkter 2014.
(2015/KS0256 100-1)

(Bil)

b)

En nationell samordnare för att värna demokratin mot
våldsbejakande extremism.
(2014/KS0885 106-1)
(Bil)

c)

Förfrågan om samarbete med den nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården.
(2015/KS0323 701-3)

d)

Inbjudan till Lupp 2015.
(2015/KS0141 106-3)

(Bil)

Riksfärdtjänst.
(2015/KS0369 736-1)

(Bil)

e)

(Förslag: a-e till handlingarna)
KU
KU

2
3

Borås Stads Ungdomspolitiska program.
(2014/KS0405 609-3)

(Bil)

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt
SoL och LSS t.o.m. den 31 mars 2015.
(2015/KS0357 739-1)

(Bil)
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KU

4

Svar på motion av Bengt Wahlgren (FP) och Patric Cerny (FP);
Stöd till unga dementa ute i samhället och deras anhöriga.
(2014/KS0592 739-3)
(Bil)

KU

5

Dialog om samverkan kring evidensbaserad vård för
personer som injicerar droger.
(2015/KS0295 773-3)

(Bil)

Försäljning av fastigheten Hindared 1:9 i Tämta
(2015/KS0328 253-2)

(Bil)

M
E

1
1

Anmälningsärenden:
a)
b)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2015-04-30
(2015/KS0008 049-1)

(Bil)

Tolkförmedling Väst: Reviderad budget och
verksamhetsplan 2015-2017
(2015/KS0227 135-1)

(Bil)

(Förslag: a–b till handlingarna)
E

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Avskrivning av fordringar intill ett belopp av ett halvt
basbelopp i varje särskilt ärende.
(30 april 2015, Ärende 03)
Fordringar om en sammanlagd summa av 164 912 kronor, alla
under ett halvt basbelopp per gäldenär, har avskrivits i enlighet
med delegation. Avskrivningarna avser konkurser.
(2015/KS0050 108-1)

(Förslag: a till handlingarna)
E
E

E

3
4

5

Regler för färdtjänst
(2014/KS0820 736-2)

(Bil)

Kartläggning av hemlöshet och uppföljning av Program mot
hemlöshet.
(2014/KS0741 759-3)

(Bil)

KRO Sjuhärad – Kommunstyrelsen måste bevaka och bevara
Borås goda rykte som skulpturstad
(2010/KS0771 866-2)

(Bil)
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E

E

E
E

E

SP

SP

6

7

8
9

10

1

2

Årsredovisning 2014 för Sjuhärads samordningsförbund
(2015/KS0313 107-1)

(Bil)

Intern kontrollplan 2015 samt redovisning av intern
kontroll 2014 för de kommunala bolagen.
(2015/KS0262 007-1)

(Bil)

Avgiftsförordning för Tolkförmedling Väst.
(2015/KS0400 135-1)

(Bil)

Projekteringsframställan för åtgärder av yttre delar av Särlaskolan.
(2015/KS0330 291-3)

(Bil)

Intern kontrollplan 2015 samt redovisning av intern
kontroll 2014.
(2014/KS0860 007-1)

(Bil)

Yttrande årlig avstämning av Regionalt trafikförsörjningsprogram.
(2015/KS0255 530-2)

(Bil)

Förvärv av fastigheten Viared 8:12 på Viared Östra.
(2015/KS0386 252-2)

(Bil)

SP

3

Förvärv av fastigheten Viared 16:42 mellan Bosjön och Viareds
flygplats.
(2015/KS0381 252-2)
(Bil)

SP

4

Samrådsyttrande över detaljplan för del av Hulta, Brakteaten
2, 3 och 5.
(2014/KS0275 214-2)

(Bil)

Yttrande över planbesked för Pallas 1.
(2015/KS0371 214-2)

(Bil)

Detaljplan för Norra Brämhult, Brämhult 4:2 m.fl.
(2014/KS0468 214-2)

(Bil)

SP
SP
SP

5
6
7

Antagande av tillägg till detaljplan för Viared 10:1 m fl, Viareds
Sommarstad.
(2012/KS0563 214-2)
(Bil)
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SP
SP

SP

8
9

10

Inriktning inför Sverigeförhandlingen om Götalandsbanan.
(2015/KS0296 532-1)

(Bil)

Granskningsyttrande över detaljplan för del av Druvefors,
Solrosen 6.
(2011/KS0781 214-2)

(Bil)

Granskningsyttrande över detaljplan för Sparsör,
Paradis 1:4 m.fl. (Vinkelvägen)
(2015/KS0385 214-2)

(Bil)

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

Kc2

BESLUTSFÖRSLAG

Avsägelse, fyllnadsval samt korrigeringar för vissa stiftelser,
föreningar m.m. i Kommunala uppdrag 2015-2018
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Nils-Gunnar Blanc (FP), Högvallagatan 18, 504 58 Borås entledigas från sitt uppdrag som lekmannarevisor i
stiftelsen Svenska Blå stjärnans djursjukhus i Borås.
Pernilla Rehnberg, Deloitte AB väljs som revisor i stiftelsen Svenska Blå stjärnans djursjukhus i Borås t.o.m.
2018 års verksamhet.
Pernilla Lihnell, Deloitte AB väljs som revisorssuppleant i stiftelsen Svenska Blå stjärnans djursjukhus i Borås
t.o.m. 2018 års verksamhet.
Harald Jagner, Deloitte AB väljs som revisor och Pernilla Lihnell väljs till revisorssuppleant till stiftelsen bostäder för blinda i Borås t.o.m. den 31 december 2018.
Korrigeringar gällande Kommunala uppdrag beslutade i Kommunstyrelsen den 15 december 2014:
Till Stiftelsen Svenska Blå stjärnan skall Monika Friedman Hermansson (M) väljas som ledamot t.o.m. den 31
december 2018.
Till Rångedala Bygdegårdsförening skall Rolf Bergström (C) väljas som ersättare t.o.m. den 31 december 2018.

2015-04-28
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0073 102
Handläggare: Camilla Christensen, tfn 357031
Datum/avdelningschef: 150326/GB

Programområde: 1

Kc3

BESLUTSFÖRSLAG

Avsägelse samt fyllnadsval för Coompanion Sjuhärad
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Anders Bourghardt (FP), Rogsholmsvägen 42, 515 32 Viskafors entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
Styrelsen för Coompanion Sjuhärad.
Susanne Karlander (FP), Storegårdsgatan 14, 507 52 Borås väljs som ledamot i Styrelsen för Coompanion
Sjuhärad.

2015-04-29
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0073 102
Handläggare: Carl Morberg, tfn 033-35 84 29
Datum/avdelningschef: 2015-04-29/GB

Programområde: 1

Kc4

BESLUTSFÖRSLAG

Budgetuppföljning tom april för Kommunfullmäktige 2015
Kommunfullmäktiges verksamhet beräknas hålla sig inom den tilldelade ramen på 11 350 tkr.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ärendet läggs till handlingarna.

2015-05-07
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0375 042
Programområde: 1
Handläggare: Evelina Pirs, tfn 35 71 29
Datum/avdelningschef: 20150507/ Svante Stomberg
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1 Inledning
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och utses i allmänna val vart fjärde år.
Kommunfullmäktiges huvuduppgift är att besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annat av
större vikt för kommunen.
Kommunfullmäktige består av 73 ledamöter och 40 ersättare och sammanträder normalt 12 gånger per
år. Årets budgeterade sammanträden är genomförda enligt plan.

2 Nämndens verksamhet 1
2.1 Resultat
Ekonomiskt sammandrag
Utfall 201404

Utfall 201504

Budget
2015

Prognos
2015

Avvikelse
Tkr

Avgifter och övriga intäkter

28

10

80

80

0

Summa intäkter

28

10

80

80

0

-1 105

-1 291

-4 198

-4 198

0

-43

-46

-152

-152

0

-4 901

-5 071

-7 080

-7 080

0

-6 049

-6 408

-11 430

-11 430

0

-6 021

-6 398

-11 350

-11 350

0

3 667

3 783

11 350

11 350

0

-2 354

-2 615

0

0

0

-2 354

-2 615

0

0

0

0

0

0

0

0

Tkr
Statsbidrag

Personal
Lokaler
Övrigt
Kapitalkostnader
Summa kostnader
Buffert (endast i budget)
Nettokostnad
Kommunbidrag
Resultat efter kommunbidrag
Godkänt ianspråktaget
ackumulerat resultat
Resultat jfr med tillgängliga
medel
Ackumulerat resultat

Resultatanalys
Partistöden betalas ut vid ett tillfälle i början av året men kostnaden är periodiserad i budgeten, därav
avvikelsen på 2,6 mnkr.
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2.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys
Verksamheternas nettokostnader
Utfall 201404

Utfall 201504

Budget
2015

Prognos
2015

Avvikelse
Tkr

Sammanträden

-1 642

-1 966

-5 950

-5 950

0

Partistöd

-4 379

-4 432

-5 400

-5 400

0

Summa

-6 021

-6 398

-11 350

-11 350

0

Tkr

Kostnaderna beräknas hållas inom budget.
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Kc5

BESLUTSFÖRSLAG

Budgetuppföljning tom april för Kommunstyrelsen 2015
Kommunstyrelsens verksamhet Stadskansliet beräknas överskrida den tilldelade ramen på 70 844 tkr
med 2 800 tkr, till följd av kostnader för den nya IT-plattformen som ej är budgeterade utan centralt
öronmärkta.
Kommunstyrelsens kommungemensamma verksamheter beräknas under året överskrida den tilldelade
ramen på 102 250 tkr med 1 000 tkr, avseende avgiften till Navet.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ärendet läggs till handlingarna.

2015-05-19
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0374 042
Programområde: 1
Handläggare: Evelina Pirs, tfn 35 71 29
Datum/avdelningschef: 2015-05-07/ Svante Stomberg
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1 Inledning
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha
uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Detta gäller även den verksamhet som bedrivs i kommunala
bolag. Kommunstyrelsen ska vidare uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens
utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska särskilt ägna sig åt målsättnings-, framtidsoch uppföljningsfrågor.
Kommunstyrelsens ram Stadskansliet har korrigerats från det ursprungliga kommunbidraget på
70 250 tkr till 70 844 tkr, en ökning med 594 tkr som har tillförts nämnden från centralt avsatta medel
för "Lokal utveckling".
Kommungemensam ram har ett kommunbidrag på 102 250 tkr.

2 Strategiska målområden - indikatorer
2.1 Människor möts i Borås
Målbild
Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och
stärker självkänslan.
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall
2013

Utfall
2014

Målvärde
2015

Utfall T1
2015

2

2

0

181 394

200 000

180 711

Antal genomförda medborgardialoger.
Antal gästnätter i Borås.

183 907

Antal gästnätter i Borås.
Gästnätterna var flest under sommaren och toppades i juli med gäster främst från övriga Norden.
Kapacitetsutnyttjandet av bäddar varierade mellan 29 % i december och 67 % i juli.

2.2 Företagandet växer genom samverkan
Målbild
Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi,
kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen.
Kommunfullmäktiges indikatorer
Borås Stads näringslivsklimat - ranking enligt
Svenskt näringsliv.
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Utfall
2013

Utfall
2014

Målvärde
2015

Utfall T1
2015

59

36

35

-

3(18)

Borås Stads näringslivsklimat - ranking enligt Svenskt näringsliv.
Utfallet för 2014 är ännu inte publicerat av Svenskt Näringsliv.

2.3 Livskraftig stadskärna
Målbild
En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av
boende, handel och upplevelser.
Kommunfullmäktiges indikatorer
Förtätning av stadskärnan, antal nyinflyttade till
centrum.

Utfall
2013

Utfall
2014

Målvärde
2015

Utfall T1
2015

137

118

200

85

Förtätning av stadskärnan, antal nyinflyttade till centrum.
Under året 2014 ökade invånarantalet i centrum med 85 personer (förändring med 3,3 %), vilket är
lägre än året innan, men högre än kommunen som helhet (förändring med 1 %).

2.4 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer
Målbild
Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, minskar
belastningen på miljön.
Kommunfullmäktiges indikatorer
Kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv och
kollektivtrafikresandet ska öka varje år,
ökning/år i %.

Utfall
2013

Utfall
2014

Målvärde
2015

Utfall T1
2015

5

-1,3

4

0,2

Kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv och kollektivtrafikresandet ska öka varje år,
ökning/år i %.
Kollektivtrafiken inom Borås kommun och till och från kommunen har ökat med 0,2 % jämfört med
2013, vilket är långt under kommunens mål om en årlig ökning på 4 %.




Stadstrafiken ökar med 1,7 % på helår och är över 8,4 miljoner resor igen.
100-linjerna minskar med 1,2 % på helår men här ”lider” vi fortfarande av att 2013 var
oproportionerligt bra. (Jämför man istället med 2012 är ökningen 11,5 %.)
Veolias avtal (den regionala kollektivtrafiken) minskar med 5,1 % jämfört med 2013.
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Västtrafik anser att det inte går att få ut statistik för resande per kommun eftersom statistiken visar
resande per linje och en linje kan ha stora förändringar i sitt resande som ligger utanför Borås kommun.
Den statistik som endast berör Borås kommun är stadstrafiken, resandet inom tätorten Borås.

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

Utfall
2013

Utfall
2014

Målvärde
2015

Utfall T1
2015

1

1

1

1

Utfall
2013

Utfall
2014

Målvärde
2015

Utfall T1
2015

2,4

3,4

2

3,9

0

0

0

0,1

Antal arbetsplatser inom Borås Stad som
serverar Fairtrade-märkta produkter.

2.6 Ekonomi och egen organisation
Kommunfullmäktiges indikatorer
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.
Arbetad tid för timavlönade omräknat till
årsarbeten.
Kommunstyrelsen, Tertial 1 facknämnder 2015
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Kommunfullmäktiges indikatorer
Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %.

Utfall
2013

Utfall
2014

Målvärde
2015

Utfall T1
2015

53,2

49,4

55

38,8

3 Strategiska målområden - Uppdrag från
kommunfullmäktige och nämnd
3.1 Människor möts i Borås
3.1.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Status T1 2015

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.

Delvis
genomfört

Kommentar
Remissutskick görs den 14 maj, beslut i berörda nänmnder i augusti.
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.

Delvis
genomfört

Kommentar
Delen som avser att resultatenheter för hemtjänsten i egen regi införs är överförd till
organisationsutredningen.
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.

Delvis
genomfört

Kommentar
Redovisning i KS juni.
Kostnaderna för platserna på Borås Stads Vård- och omsorgsboenden är
markant högre än snittet i Västra Götaland. Stadsdelsnämnd Öster uppdras
utreda varför det är så samt föreslå åtgärder för att kostnaden skall ligga i paritet
med snittet i länet.

Ej genomfört

Kommentar
Redovisning av egenanalys av kostnaderna sker i tertial 2.
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3.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
3.2.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Status T1 2015

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.

Ej genomfört

Kommentar
Uppdraget är inaktuellt och kommer inte att genomföras. Det visade sig bli små skillnader mellan
stadsdelsnämnderna i förändring av elevantalen.
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.

Delvis
genomfört

Kommentar
Arbetet pågår, en utredningsgrupp är tillsatt tillsammans med friskolorna.
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.

Ej genomfört

Kommentar
Arbetet pågår, den 4 maj träffades områdeschefer och representanter från fristående skolor.

3.3 Företagandet växer genom samverkan
3.3.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Status T1 2015

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.

Delvis
genomfört

Kommentar
Ett förslag är framtaget, det 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 och beslut
beräknas tas i KS nov/dec 2015.
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.

Delvis
genomfört

Kommentar
Uppdraget består av två delar.
Dels varumärket som textil stad, där uppdraget är pågående genom de aktiviteter som finns i vår
verksamhetsplan. Näringslivsenheten deltar aktivt i arbetet kring TFC, Marketplace och i arbetet kring
"branding". Arbetet kan inte besvaras som färdigt utan kommer att pågå länge (Borås 2025).
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Uppdrag

Status T1 2015

Dels BRB remissen, som efter en tid i politisk beredning, nu efter några kommentarer till och tillägg i
remissen, är färdigt för beslut i KS.
Kommunalrådsberedningen har beslutat att tilläggen ska remissas i övriga kommuner innan ärendet förs
till KS. Denna pågår just nu och beslut beräknas tas i KS maj 2015.
Kommunstyrelsen uppdras att etablera funktionen företagslots, med ”en dörr in”princip, i Borås Stads verksamheter.

Delvis
genomfört

Kommentar
Utredning pågår 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 om KS på Näringsliv inför företagslots.
Idag finns en fungerande "en dörr in funktion" som näringslivet kan höra av sig till hos oss.
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.

Delvis
genomfört

Kommentar
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.

3.4 Livskraftig stadskärna
3.4.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Status T1 2015

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.

Delvis
genomfört

Kommentar
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.
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3.5 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande
3.5.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Status T1 2015

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”.

Delvis
genomfört

Kommentar
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.

3.6 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer
3.6.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Status T1 2015

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.

Delvis
genomfört

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

Delvis
genomfört

Kommentar
Under 2015 utreder Trafikverket sträckan Bollebygd- Borås , samråd skickas ut vintern 2016. Borås Stad
deltar i utredningsarbetet, både tjänstemän och politiker.
Under 2015 ska förutsättningarna för att införa skolkort till samtliga
skolungdomar utredas.

Ej genomfört

Kommentar
En utredning för att klargöra omfattningen, möjligheterna och förutsättningarna kommer att startas under
Kommunstyrelsen, Tertial 1 facknämnder 2015
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Uppdrag

Status T1 2015

2015.
Kommunstyrelsen ska utreda samt föreslå en annan lokalisering av den
busstrafik som idag sker på Södra torget, i syfte att frigöra torget från
busstrafiken.

Delvis
genomfört

Kommentar
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.

3.7 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
3.7.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Status T1 2015

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

Delvis
genomfört

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

Delvis
genomfört

Kommentar
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.
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.

Ej genomfört

Kommentar Arbetet med grön IT pågår kontinuerligt. Miljön finns alltid med som en faktor vid upphandling
och val av ny teknik och hårdvara. Implementeringen av den nya IT-plattformen ska vara klar sommaren
2015, så översynen kommer att göras hösten 2015.
Kommunstyrelsen uppdras att 2015 ta fram en vindbruksplan som ett tillägg till
översiktsplanen. Tysta områden ska utredas.
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Uppdrag

Status T1 2015

Kommentar
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.
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

3.8 Ekonomi och egen organisation
3.8.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Status T1 2015

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

Delvis
genomfört

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

Delvis
genomfört

Kommentar
Arbetet pågår med att ta fram statistik på hur resurser används mellan män och kvinnor inom några
verksamheter.
Centrala facknämnder ska införas till årsskiftet 2016/17. Stadsdelsnämnderna
ska avskaffas. Kommunstyrelsen uppdras att svara för nödvändigt utredningsoch implementeringsarbete.

Ej genomfört

Kommentar Uppdragsdirektiv, beslut i KS under maj månad.
Kommunstyrelsen uppdras att utreda Servicekontoret i syfte att avveckla markoch entreprenadverksamheten som erbjuds annan än Borås Stad. I övrigt ska
belysas vilka delar av verksamheten som kan utföras av annan aktör.
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.

Delvis
genomfört
Ej genomfört

Kommentar
Frågan är hänvisad till organisationsöversynen.
Kommunstyrelsen ansvarar för att Saltemads campingverksamhet säljs
alternativt läggas ut på entreprenad under 2015. Marken ska ej säljas.
Kommunstyrelsen ska utreda om driften av Stadsparksbadet lämpligare kan ske
Kommunstyrelsen, Tertial 1 facknämnder 2015

Delvis
genomfört
Ej genomfört
11(18)

Uppdrag

Status T1 2015

på entreprenad.
Kommentar
Uppdraget kommer att genomföras efter renoveringen av Stadsparksbadet.
Kommunstyrelsen ska utreda om olika kommunala café- och
restaurangverksamheter lämpligare kan drivas på entreprenad samt i så fall
vidta åtgärder.

Ej genomfört

Kommentar I dagsläget hanteras uppdraget inom ramen för uppdraget gällande införandet av
utmaningsrätt.
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.

Delvis
genomfört

Kommentar Arbetet är påbörjat som en del i den ordinarie budgetprocessen.
Kommunstyrelsen ska i samverkan med de kommunala bostadsbolagen utreda
en ökad samordning av bolagens administration.

Delvis
genomfört

Kommentar
Processen är påbörjad, samtal med bolagen pågår.
Kommunstyrelsen uppdras att utreda förutsättningarna för att införa
utmaningsrätt i lämpliga verksamheter senast halvårsskiftet 2016.

Delvis
genomfört

4 Nämndens verksamhet 1
4.1 Stadskansliet
4.2 Resultat
Ekonomiskt sammandrag
Utfall 201404

Utfall 201504

Budget
2015

Prognos
2015

Avvikelse
Tkr

1 190

1 712

2 480

2 480

0

Avgifter och övriga intäkter

18 241

16 119

50 829

50 829

0

Summa intäkter

19 431

17 831

53 309

53 309

0

-24 621

-25 562

-71 445

-71 445

0

-1 990

-2 062

-5 402

-5 402

0

-15 079

-19 537

-34 732

-37 532

-2 800

-997

-2 532

-12 574

-12 574

0

-42 687

-49 693

-124 153

-126 953

-2 800

-23 256

-31 862

-70 844

-73 644

-2 800

Kommunbidrag

20 283

23 615

70 844

70 844

0

Resultat efter kommunbidrag

-2 973

-8 247

0

-2 800

-2 800

Tkr
Statsbidrag

Personal
Lokaler
Övrigt
Kapitalkostnader
Summa kostnader
Buffert (endast i budget)
Nettokostnad
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Tkr

Utfall 201404

Utfall 201504

Budget
2015

Prognos
2015

Avvikelse
Tkr

-2 973

-8 247

0

-2 800

-2 800

5 000

5 000

5 000

5 000

0

Godkänt ianspråktaget
ackumulerat resultat
Resultat jfr med tillgängliga
medel
Ackumulerat resultat

Resultatanalys
I resultatet per april ingår 2,8 mnkr avseende kostnader för den nya IT-plattformen som är öronmärkta
centralt och ej budgeterade. I resultatet ingår även ej budgeterade bidrag till fiberföreningar på 3 mnkr.
År 2011 anslogs totalt 6 mnkr för bredbandsutbyggnad. Resterande avvikelse beror på att interna
markuppåtelser ännu inte är utfakturerade.
Kommunbidraget har utökats med 594 tkr som ett engångsmässigt tillskott avseende lokal utveckling.

4.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys
Verksamheternas nettokostnader
Utfall 201404

Utfall 201504

Budget
2015

Prognos
2015

Avvikelse
Tkr

2 801

2 444

1 777

1 777

0

Kostnad

-24 544

-29 271

-68 249

-71 049

-2 800

Nettokostnad

-21 743

-26 827

-66 472

-69 272

-2 800

0

0

750

750

0

Kostnad

-3 292

-3 222

-9 877

-9 877

0

Nettokostnad

-3 292

-3 222

-9 127

-9 127

0

0

2

350

350

0

Kostnad

-1 145

-1 407

-3 645

-3 645

0

Nettokostnad

-1 145

-1 405

-3 295

-3 295

0

5 765

5 397

12 867

12 867

0

Kostnad

-7 461

-6 407

-13 463

-13 463

0

Nettokostnad

-1 696

-1 010

-596

-596

0

Kostnad

0

0

-57

-57

0

Nettokostnad

0

0

-57

-57

0

Tkr
Kommunledning
Intäkt

Kommunikation
Intäkt

Administrativ service (juridik)
Intäkt

Personaladministration
Intäkt

Övrig gemensam verksamhet
Intäkt

Nämnd- och
styrelseverksamhet
Intäkt
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Utfall 201404

Utfall 201504

Budget
2015

Prognos
2015

Avvikelse
Tkr

Kostnad

-3 499

-4 117

-10 803

-10 803

0

Nettokostnad

-3 499

-4 116

-10 803

-10 803

0

3 594

3 297

20 500

20 500

0

-1 382

-3 349

-11 412

-11 412

0

2 212

-52

9 088

9 088

0

Kostnad

-140

-140

0

Nettokostnad

-140

-140

0

21

2 480

2 480

0

Tkr

Markförsörjning
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Miljö- och hälsoskydd
Intäkt

Totalförsvar och
samhällsskydd
Intäkt
Kostnad

-489

-730

-2 660

-2 660

0

Nettokostnad

-489

-709

-180

-180

0

Intäkt

930

945

2 210

2 210

0

Kostnad

-87

-259

-1 309

-1 309

0

Nettokostnad

843

686

901

901

0

6 341

5 724

12 375

12 375

0

-74

-217

-1 120

-1 120

0

6 267

5 507

11 255

11 255

0

Kostnad

-714

-714

-1 418

-1 418

0

Nettokostnad

-714

-714

-1 418

-1 418

0

19 431

17 831

53 309

53 309

0

Kostnad

-42 687

-49 693

-124 153

-126 953

-2 800

Nettokostnad

-23 256

-31 862

-70 844

-73 644

-2 800

Näringsliv

Bostäder
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Vård och omsorg
Intäkt

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Totalt
Intäkt
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Kommunledning
Kostnaderna för IT-plattformen är ej budgeterade utan öronmärkta centralt och årets kostnader uppgår
än så länge till 2,8 mnkr. Det finns ingen fullständig prognos för hela 2015 än, därför är prognosen satt
till samma belopp som utfallet.
Övriga verksamheter beräknas hålla sig inom budget.

5 Nämndens verksamhet 2
5.1 Kommungemensam verksamhet
5.2 Resultat
Ekonomiskt sammandrag
Utfall 201404

Utfall 201504

Budget
2015

Prognos
2015

Avvikelse
Tkr

Avgifter och övriga intäkter

7

2

38

38

0

Summa intäkter

7

2

38

38

0

-705

-660

-2 062

-2 062

0

-36 148

-34 015

-100 226

-101 226

-1 000

-36 853

-34 675

-102 288

-103 288

-1 000

-36 846

-34 673

-102 250

-103 250

-1 000

Kommunbidrag

32 650

34 083

102 250

102 250

0

Resultat efter kommunbidrag

-4 196

-590

0

-1 000

-1 000

-4 196

-590

0

-1 000

-1 000

Tkr
Statsbidrag

Personal
Lokaler
Övrigt
Kapitalkostnader
Summa kostnader
Buffert (endast i budget)
Nettokostnad

Godkänt ianspråktaget
ackumulerat resultat
Resultat jfr med tillgängliga
medel
Ackumulerat resultat

Resultatanalys
Den kommungemensamma verksamheten beräknas överskrida budget med 1 mnkr, då avgiften till
Navet har höjts.
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5.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys
Verksamheternas nettokostnader
Tkr

Utfall 201404

Utfall 201504

Budget
2015

Prognos
2015

Avvikelse
Tkr

38

38

0

Övrig gemensam verksamhet
Intäkt
Kostnad

-87

-111

-111

0

Nettokostnad

-87

-73

-73

0

Bidrag till
samarbetsorganisationer
Intäkt
Kostnad

-7 369

-5 178

-14 694

-15 694

-1 000

Nettokostnad

-7 369

-5 178

-14 694

-15 694

-1 000

Kostnad

-705

-660

-2 062

-2 062

0

Nettokostnad

-705

-660

-2 062

-2 062

0

Kostnad

-23 904

-24 642

-74 208

-74 208

0

Nettokostnad

-23 904

-24 642

-74 208

-74 208

0

Kostnad

-4 875

-4 108

-11 213

-11 213

0

Nettokostnad

-4 875

-4 108

-11 213

-11 213

0

7

2

7

2

Näringslivsfrämjande åtgärder
Intäkt

Räddningstjänst
Intäkt

Kommunikationer
Intäkt

Ekonomiskt bistånd
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
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Utfall 201404

Utfall 201504

Budget
2015

Prognos
2015

Avvikelse
Tkr

7

2

38

38

0

Kostnad

-36 853

-34 675

-102 288

-103 288

-1 000

Nettokostnad

-36 846

-34 673

-102 250

-103 250

-1 000

Tkr
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Totalt
Intäkt

Bidrag till samarbetsorganisationer
Avgiften till Navet har höjts och kommer att bli 1 mnkr högre än budgeterat.
Övriga verksamheter beräknas hålla sig inom budget.

6 Verksamhetsmått
6.1 Egen organisation
Verksamhetsmått
Andel personer som har heltidsanställningar.
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Utfall Apr 2014

Budget 2015

Utfall Apr 2015

100

100

100
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7 Investeringar
Investeringsprojekt
Godkänd
utgift

Utgift
tom 2014

Utfall
Jan-Apr
2015

Prognos
2015

Återstår

Utbyggnad av Viared Västra

316 700

136 000

11 735

11 735

168 965

Utbyggnad av Viared Norra

50 000

38 521

5 000

5 000

6 479

Utbyggnad av Nordskogen

40 000

20 750

2 700

2 700

16 550

Utbyggnad av övriga industriområden

25 000

25 000

Utbyggnad av bostadsområden

10 000

10 000

Inköp av fastigheter

40 000

3 455

3 455

36 545

Försäljning av mark och fastigheter

-35 000

-11 674

-11 674

-23 326

Summa

446 700

11 216

11 216

240 213

Tkr

195 271

Analys
Det finns ingen fullständig prognos för hela 2015 än, därför är prognosen satt till samma belopp som
utfallet.
Utbyggnad av industriområden pågår i Viared Västra.
Inköp av fastigheter avser fastigheten Norrmalm 1:7.
Försäljning av mark har gjorts på Viared. Mark har även sålts för bostadsändamål, nämnas bör Hestra 3
etapp 2, samt ett antal tomträtter.
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Kc6

BESLUTSFÖRSLAG

Uppdragsdirektiv för översyn av den politiska organisationen
I maj 2014 gjorde partierna i kommunfullmäktige en överenskommelse om att genomföra en översyn
av nämndorganisationen och att tillsätta en politisk styrgrupp.
Kommunfullmäktige beslutade i budget 2015 att centrala facknämnder ska införas från årsskiftet
2016/17 och att stadsdelsnämnderna ska avskaffas.
Kommunstyrelsen gavs samtidigt i uppdrag att svara för nödvändigt utrednings- och implementeringsarbete.
Kommunstyrelsen tillsätter en politisk styrgrupp för översynen. Styrgruppen ges i uppdrag att dels
lämna förslag på förändringar i den politiska organisationen avseende nämnder och bolag dels lämna
förslag på principer och grundstruktur för förvaltningsorganisationen.
Utifrån den politiska styrgruppens principiella ställningstaganden och grundstruktur för förvaltningsorganisationen ges kommunchefen rätt i övrigt utforma och fastställa förvaltningsorganisationen. Gränsdragningsfrågor som berör två eller flera nämnder ska dock behandlas i den politiska styrgruppen.
Den politiska styrgruppens förslag ska lämnas på remiss till berörda nämnder, bolag och de politiska
partierna i kommunfullmäktige för att därefter behandlas i kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
-

Fastställa uppdragsdirektivet.

2015-05-08
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag
2015-05-11
Datum

Annette Carlson
Kommunalråd

Samverkan
Ja
x Nej
Kommentar:
Diarienummer: 2015/KS0206 001
Programområde: 1
Handläggare: Pelle Pellby, telefon 033 357166
Datum/avdelningschef: 2015-05-08 Svante Stomberg

Sida
PM
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2015-05-25

Dnr 2015/KS0206 001

Stadskansliet
Handläggare: Pelle Pellby

UPPDRAGSDIREKTIV FÖR ÖVERSYN AV DEN POLITISKA
ORGANISATIONEN
Uppdraget
I maj 2014 gjorde partierna i kommunfullmäktige en överenskommelse om att genomföra en översyn av nämndorganisationen och att tillsätta en politisk styrgrupp.
Kommunfullmäktige beslutade i budget 2015 att centrala facknämnder ska införas
från årsskiftet 2016/17 och att stadsdelsnämnderna ska avskaffas.
Kommunstyrelsen gavs samtidigt i uppdrag att svara för nödvändigt utrednings- och
implementeringsarbete.
Kommunstyrelsen tillsätter en politisk styrgrupp för översynen. Styrgruppen ges i
uppdrag att dels lämna förslag på förändringar i den politiska organisationen avseende
nämnder och bolag dels lämna förslag på principer och grundstruktur för förvaltningsorganisationen.
Till styrgruppen har varje parti i kommunfullmäktige rätt att anmäla 2 ledamöter. Arbetet leds av kommunstyrelsens ordförande med kommunstyrelsens vice ordförande
som ersättare.
Utifrån den politiska styrgruppens principiella ställningstaganden och grundstruktur
för förvaltningsorganisationen ges kommunchefen rätt i övrigt utforma och fastställa
förvaltningsorganisationen. Gränsdragningsfrågor som berör två eller flera nämnder
ska dock behandlas i den politiska styrgruppen.
Målbild
Förändringar i den politiska organisationen ska syfta till:
 Förutsättningar för en likvärdig och rättvis service till stadens invånare oavsett
var invånaren bor,
 förbättrad effektivitet,
 att organisationen ges förutsättningar att ta ett samlat ansvar för verksamheter
och har befogenheter förknippade med detta ansvar,
 en fortlöpande, samlad och kontrollerad utveckling av verksamhet och kvalitet som möter invånarnas behov,
 samverkan kring insatser för barn och unga ska stärkas ytterligare,
 att styrning, ledning och uppsikt underlättas.

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

2

Förutsättningar
Förslaget ska bygga på följande förutsättningar:
 en utvärdering av nuvarande organisation,
 förslaget ska innebära förbättrad effektivitet och samordning– inga nivåhöjande kostnader,
 engångskostnader förknippade med förslaget ska särskilt redovisas och om
det behövs underställas politiska beslut,
 antalet ledamöter och ersättare i nämnder och bolag ses över,
 samtliga anställda som berörs är garanterade anställningstrygghet i samband
med översynen men förändringar i den politiska organisationen kan innebära
förändringar i arbetsuppgifter för anställda,
 fackliga organisationer ska ges fortlöpande information om utredning och förslag i samverkanssystemets centrala samverkansgrupp (CSG).
Arbetsformer
 Styrgruppens förslag ska lämnas på remiss till berörda nämnder och bolag
samt till de politiska partierna i kommunfullmäktige för att därefter behandlas
i kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
 Styrgruppens förslag ska innehålla motiv för förslaget tillsammans med riskanalys.
 Kommunchefen ansvarar för den utredningsorganisation och det utredningsarbete som behövs i samband med översynen. Arbetet inleds med en utredning avseende nuvarande organisation.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
‐

fastställa uppdragsdirektiven.

Kc7

BESLUTSFÖRSLAG

Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande t o m
oktober månad 2014 avgivna motioner
För information redovisas också därefter inkomna ej besvarade motioner.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Redovisningen läggs till handlingarna.

2015-05-18
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0076 101
Handläggare: Göran Björklund, tfn 8300
Datum/avdelningschef: 2015-05-11/GB

Programområde: 1

Sida
1(1)
2015-05-25

Dnr 2015/KS0076 101

Sekretariatet
Handläggare: Göran Björklund
Kommunfullmäktige

Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande t o m oktober månad 2014 avgivna motioner
För information redovisas också därefter inkomna ej besvarade motioner.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Redovisningen läggs till handlingarna.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Göran Björklund
Kommunsekreterare

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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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m oktober månad 2014 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2002-03-18 § 26
2002/KS0249 001
KC/E

Motion av Maj Steen (M); Avveckling av
kommunens egen revision.

Under beredning.

KF 2005-04-21 § 49
2005/KS0393 050
J

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

Under beredning.

KF 2006-08-17 § 107
2006/KS0558 821
E

Motion av Kerstin Koivisto (Väg) om
iordningställande av beachvolleyplan i
Stadsparken för att främja ungas hälsa.

Klart för godkännande.

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

Motion av William Petzäll (SD); Saltemads
camping.

Under beredning.

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

Motion av Kjell Classon (S); Bygg
seniorbostäder.

Under beredning.

KF 2008-02-21 § 19
2008/KS0225 050
J

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

Under beredning.

KF 2009-01-22 § 2
2009/KS0111 614
E

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

Under beredning.

KF 2009-02-19 § 16
2009/KS0175 700
E

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

Under beredning.

KF 2009-05-14 § 66
2009/KS0403 420
E

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

Under beredning.

KF 2009-05-14 § 66
2009/KS0404 822
E

Motion av Anders Österberg (S); Anpassa
byggnaderna efter människan och inte
människan efter byggnaderna.

Klart för godkännande.

KF 2009-09-17 § 115
2009/KS0588 107
E

Motion av Leila Pekkala (S); Den bästa energin
är den som inte används.

Klart för godkännande.

KF 2009-10-15 § 130
2009/KS0661 317
SP

Motion av Lennart Andreasson (V); Med sikte på
stjärnorna.

Under beredning.

KF 2009-11-25--26 § 153
2009/KS0748 173
E

Motion av William Petzäll (SD); Sprinklers i
äldreboenden.

Under beredning.
Kostnadsberäkning
behöver kompletteras.

KF 2009-12-17 § 178
2009/KS0815 532
SP

Motion av Ida Legnemark (V) och Fredrich
Legnemark (V); Framtidens kollektivtrafik.

Under beredning.

KF 2010-02-25 § 15
2010/KS0204 219
SP

Motion av Kjell Classon (S); Utveckling av Hässleholmen.

Under beredning. Inkommit
fyra remissvar.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m oktober månad 2014 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2010-05-20 § 52
2010/KS0363 332
E

Motion av Emina Beganovic (S), Kjell Classon
(S) och Anders Österberg (S); Lek är en barnslig
rättighet II.

Klart för godkännande.

KF 2010-05-20 § 52
2010/KS0364 829
E

Motion av Anders Österberg (S) och Ingwer
Kliche (S); Let´s dance.

Klart för godkännande.

KF 2010-05-20 § 52
2010/KS0373 050
E

Motion av Hanna Werner (MP); Inköp i tiden.

Under beredning.

KF 2010-06-17 § 69
2010/KS0516 110
Vn

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

Under beredning.

KF 2010-08-19 § 95
2010/KS0559 349
E

Motion av Lennart Andreasson (V); Kommunala
vattenhål.

Klart för godkännande.

KF 2010-08-19 § 95
2010/KS0597 821
E

Motion av Ulf Olsson (S), Ninni Dyberg (S) och
Anders Österberg (S); Spontanidrottsplats på
Tullen.

Klart för godkännande.

KF 2010-09-23 § 111
2010/KS0640 824
E

Motion av Mats Brandt (C); Alla goda ting äro
tre.

Klart för godkännande.

KF 2010-09-23 § 111
2010/KS0686 532
SP

Motion av Kerstin Koivisto (Väg); Utred möjligheten till spårbunden pendel- och kollektivtrafik.

Under beredning.

KF 2011-03-24 § 34
2011/KS0277 530
SP

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

Under beredning.

KF 2011-04-28 § 49
2011/KS0299 139
KU

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Sara Degerman-Carlsson (KD); Bra Kompis riktat även till äldre elever – för ett starkare värdegrundsarbete!

Under beredning.

KF 2011-04-28 § 49
2011/KS0326 003
J

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

Under beredning.

KF 2011-04-28 § 49
2011/KS0377 040
E

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

Under beredning.

KF 2011-06-16 § 81
2011/KS0489 105
KC/I

Motion av Pontuz Fritzson (SD); Söka vänortssamarbete i staten Israel.

Under beredning.

KF 2011-08-18 § 94
2011/KS0584
SP

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

Under beredning.

KF 2011-08-18 § 94
2011/KS0585 821
E

Motion av Annette Carlson (M) och Alfio Franco
(M); Ett säkert och tryggt Borås även för våra
barn och ungdomar.

Lokalförsörjningsnämnden
har lämnat svar på remiss.
Under beredning.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m oktober månad 2014 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2011-09-22 § 120
2011/KS0602 050
E

Motion av Anne-Marie Ekström (FP); Social
hänsyn vid upphandling.

Tekniska nämnden har
lämnat svar på remiss.
Under beredning.

KF 2011-09-22 § 120
2011/KS0612 050
E

Motion av Joakim Malmberg (FP); Skattemedel
skall användas effektivt – inför utmaningsrätt!

Under beredning.

KF 2011-09-22 § 120
2011/KS0661 219
SP

Motion av Heiti Ernits (MP); Tillgängliggör
Krokshallsberget för Boråsarna.

Under beredning.

KF 2011-09-22 § 120
2011/KS0662 024
PF

Motion av Alfio Franco (M) och Annacarin
Martinsson (M); Verkliga lönekostnader.

Klar för godkännande.

KF 2012-01-26 § 2
2012/KS0122 331
SP

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

Under beredning.

KF 2012-01-26 § 2
2012/KS0126 311
SP

Motion av Nancy Kindblad (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Annette Carlson (M), Kerstin
Hermansson (C), och Falco Güldenpfennig
(KD); Gräv ner för att satsa på miljön och bygga
nytt!

Under beredning.

KF 2012-01-26 § 2
2012/KS0129 701
KU

Motion av Patrik Cerny (FP), Annette Carlson
(M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD);
Barnrättsstrategi och Pinocciogrupp – ett måste
för en aktiv barnkommun!

Under beredning.

KF 2012-02-23 § 21
2012/KS0204 403
SP

Motion av Thomas Ågren (MP); Uppdaterade
klimatmål för Borås Stad.

Under beredning.

KF 2012-02-23 § 21
2012/KS0206 107
SP

Motion av Nils-Åke Björklund (M); Miljövänliga
framtida tätortsbussar.

Under beredning.

KF 2012-03-15 § 38
2012/KS0270 822
E

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

Under beredning.

KF 2012-04-12 § 57
2012/KS0332 730
KU

Motion av Mirjam Jakobsson (MP); Tydligare
beskrivning av andel vårdare per vårdtagare på
äldreboenden.

Under beredning.

KF 2012-04-12 § 57
2012/KS0335 370
E

Motion av Heiti Ernits (MP); Utreda möjligheterna för industriell symbios i Borås.

Klart för godkännande.

KF 2012-04-12 § 57
2012/KS0337 710
E

Motion av Karl-Gustav Drotz (KD); Vem bryr sig
om barnen i förskolan?

Under beredning.

KF 2012-04-12 § 57
2012/KS0339 311
SP

Motion av Anne-Marie Ekström (FP), Anna Christensen (M), Sven-Erik Håkansson (C) och
Hans Gustavsson (KD); Ett enat Hässleholmen.

Klar för godkännande.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m oktober månad 2014 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2012-05-10 § 67
2012/KS0367 001
PF

Motion av Anna Svalander (FP) och Joakim
Malmberg (FP); Bilda en central förskole- och
grundskolenämnd i Borås.

Under beredning.

KF 2012-05-10 § 67
2012/KS0378 023
PF

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

Under beredning.

KF 2012-05-10 § 67
2012/KS0379 023
PF

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

Under beredning.

KF 2012-05-10 § 67
2012/KS0394 312
SP

Motion av Kerstin Hermansson (C); Fler gångoch cykelvägar behövs i Borås.

Klar för godkännande.

KF 2012-06-20 § 81
2012/KS0472 714
E

Motion av Annette Carlson (M); En barnomsorg
för alla!

Remiss besvarad av
Stadsdelsnämnderna.
Under beredning.

KF 2012-06-20 § 81
2012/KS0487 107
E

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

Under beredning.

KF 2012-06-20 § 81
2012/KS0489 027
PF

Motion av Joakim Malmberg (FP); Inför traineeprogram i Borås Stad.

Under beredning.

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

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

Klart för godkännande.

KF 2012-09-20 § 118
2012/KS0555 216
SP

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP) och Joakim
Malmberg (FP); Omarbeta Borås Stads styrdokument ”Förutsättningar för att bygga vindkraftverk i Borås”!

Under beredning.

KF 2012-09-20 § 118
2012/KS0599 627
E

Motion av Anna Christensen (M), Patric Cerny
(FP), Sven-Erik Håkansson (C) och Hans Gustavsson (KD); Dags för SkolFam modellen även
i Borås!

Under beredning.
Remiss besvarad av
Stadsdelsnämnderna.

KF 2012-09-20 § 118
2012/KS0600 005
E

Motion av Anna Christensen (M), Patric Cerny
(FP), Sven-Erik Håkansson (C) och Hans Gustavsson (KD); Internet på äldreboenden för en
mer innehållsrik vardag.

Under beredning.
Remiss besvarad av
Stadsdelsnämnderna

2012-12-20 § 146
2012/KS0771 001
KC

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Falco Güldenpfennig (KD);
Inför fristående revision.

Under beredning.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m oktober månad 2014 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

2012-12-20 § 146
2012/KS0772 827
E

Motion av Anna Christensen (M); Fritidsgårdar
med profilinriktning.

Under beredning.
Remiss besvarad av
stadsdelsnämnderna och
Ungdomsrådet.

2013-02-21 § 16
2013/KS0189 107
E

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

Under beredning.

2013-03-21 § 27
2013/KS0281 106
KC/SP

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

Under beredning.

2013-03-21 § 27
2013/KS0283 866
E

Motion av Bengt Wahlgren (FP); Dags att införa
1 %-regeln för konstnärligt utsmyckning och gestaltning vid nyproduktion eller renovering av
offentliga byggnader och platser i Borås.

Klart för godkännande.

2013-04-25 § 40
2013/KS0354 770
KU

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

Under beredning.

2013-04-25 § 40
2013/KS/357 730
KU

Motion av Nancy Kindblad (M);
Gör Borås Turistbyrå besöksvänlig.

Klart för godkännande.

2013-04-25 § 40
2013/KS0358 514
SP

Motion av Hanna Werner (MP);
Cykelparkeringar.

Under beredning.

2013-04-25 § 40
2013/KS0360 429
SP

Motion av Annette Carlson;
När vågar Borås spola WC:n

Klar för godkännande.

2013-05-23 § 55
2013/KS0412 739
KU

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Falco Güldenpfennig (KD); Minska matsvinnet i
äldreomsorgen

Under beredning.

2013-05-23 § 55
2013/KS0415 100
KU

Motion av Falco Güldenpfennig (KD); Tjänster –
en kvalitetskontroll värdig namnet

Under beredning.

2013-06-19 § 69
2013/KS0433 050
E

Motion av Kerstin Hermansson (C) och Alexander Andersson (C); Ställ högre krav vid livsmedelsupphandling

Klart för godkännande.

2013-06-19 § 69
2013/KS0444 105
KC/KU

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP);
Flagga för våra minoriteter!

Under beredning.

2013-06-19 § 69
2013/KS0472 001
PF

Motion av Patric Cerny (FP), Anna Christensen
(C) och Hans Gustavsson (KD); Inrätta en central äldreomsorgsnämnd

Under beredning.

2013-06-19 § 69
2013/KS0475 732
KU

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Falco Güldenpfennig (KD); Valfrihet för alla

Under beredning.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m oktober månad 2014 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

2013-08-22 § 92
2013/KS0540 739
KU

Motion av Patric Cerny (FP); Inrätta en fristående äldreombudsman!

Under beredning.

2013-08-22 § 92
2013/KS0541 614
KC/PF

Motion av Marie Fridén (M) och Alexis
Mouschopanis (M); Att bygga broar

Under beredning.

2013-08-22 § 92
2013/KS0543 514
SP

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

Under beredning.

2013-06-22 § 92
2013/KS0542 514
SP

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

Under beredning.

2013-08-22 § 92
2013/KS0544 110
Val

Motion av Marie Fridén (M) och Alexis
Mouschopanis (M); Elektronisk röstning

Under beredning.

2013-08-22 § 92
2013/KS0546 269
SP

Motion av Heiti Ernits (MP) och Thomas Wingren (MP); Etablera en textilvandringsled med
miljö- och industritema

Under beredning.

2013-09-19 § 111
2013/KS0607 700
KU

Motion av Patric Cerny (FP);
Länge leve kärleken!

Under beredning.

2013-09-19 § 111
2013/KS0609 110
J

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Gå och
rösta

Under beredning.

2013-10-24 § 124
2013/KS0629
N

Motion av Annette Carlson (M) och Hamid Fard
(FP); Kulturkompetens.nu

Klar för godkännande.

2013-10-24 § 124
2013/KS0661 700
PF

Motion av Patric Cerny (FP); Arbeta smartare
mot våld i nära relationer

Under beredning.

2013-10-24 § 124
2013/KS0663 730
KU

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

Under beredning.

2013-10-24 § 124
2013/KS0664 311
SP

Motion av Nils-Åke Björklund (M) och Annette
Carlson (M); Trafikflöden till Viareds industriområde

Under beredning.

2013-10-24 § 124
2013/KS0668
E

Motion av Bengt Wahlgren (FP); Borås Symfoniorkesters framtid

Under beredning.
Klar april.

2013-11-20—21 § 141
2013/KS0728 050
E

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

Klart för godkännande.

2013-12-19 § 150
2013/KS0792 311
SP

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

Under beredning.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m oktober månad 2014 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

2013-12-19 § 150
2013/KS0793 220
SP

Motion av Cecilia Andersson (C) och Maj-Britt
Eckerström (C); Inför en Trästadsstrategi i
Borås!

Under beredning.

2014-01-16 § 2
2014/KS109 027
PF

Motion av Ann-Marie Ekström (FP) och Falco
Güldenpfennig (KD); Ta fram en HBTQ-policy!

Under beredning.

2014-02-20 § 17
2014/KS0164 299
E

Motion av Ulla-Britt Åsén (SD); Att använda befintliga bibliotek till Mötesplatser för invånarna i
Borås kommun.

Klart för godkännande.

2014-02-20 § 17
2014/KS0192 456
E

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

Under beredning.

2014-02-120 § 17
2014/KS0193 291
E

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

Under beredning.
Remiss besvarad av
Lokalförsörjningsnämnden,
Stadsdelsnämnd Öster och
Fritids- och
folkhälsonämnden.

2014-03-20 § 30
2014/KS0266 208
PF

Motion av Morgan Hjalmarsson (F); Kostnadsfria
pedagogiska måltider i förskolan!

Under beredning.

2014-03-20 § 30
2014/KS0291 828
E

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

Under beredning.

2014-03-20 § 30
2014KS0292 299
E

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

Återremiss KF 2015-01-15.
Planeras besvaras i juni
2015.

2014-04-24 § 41
2014/KS0320 310
SP

Motion av Hanna Werner (MP); Sandareds centrum

Under beredning.

2014-04-24 § 41
2014/KS0322 403
SP

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Ingen
vindkraft för Borås Energi och Miljö AB!

Under beredning.

2014-04-24 § 41
2014/KS0329 701
KU

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

Under beredning.
På remiss.

2014-04-24 § 41
2014/KS0340 023
PF

Motion av Patric Cerny (FP); Karriärtjänster i
förskolan!

Under beredning.

2014-04-24 § 41
2014/KS0346 027
PF

Motion av Mattias Karlsson (M) och Annette
Carlson (M); Ställ krav på HLR-utbildning i funktionsnedsättningsomsorgen

Under beredning.

2014-04-24 § 41
2014/KS0348 105
I

Motion av Kerstin Hermansson (C) och Maj-Britt
Eckerström (C); Samlad marknadsföring i Borås!

Under beredning.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m oktober månad 2014 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

2014-04-24 § 41
2014/KS0364 514
SP

Motion av Monica Johansson (C); Fri parkering
för och utökade möjligheter till laddning av elbilar i stadskärnan!

Under beredning.

2014-05-21 § 58
2014/KS0382 049
E

Motion av Mattias Karlsson (M), Pirita Isegran
(M) och Annette Carlsson (M); Ordning och reda
– pengar på utsatta tider.

Under beredning.

2014-05-21 § 58
2014/KS0389 141
N

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

Under beredning. Klar KS i
april 2015.

2014-05-21 § 58
2014/KS0392 059
E

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

Under beredning.

2014-05-21 § 58
Dnr 2014/KS0429 733
PF

Motion av Ida Legnemark (V); Förbättra villkoren
i Daglig verksamhet.

Klar för godkännande.

2014-05-21 § 58
Dnr 2014/KS0441 027
PF

Motion av Ida Legnemark (V) och Anita Spjuth
(V); Hbtq-certifiera Borås

Under beredning.

2014-05-21 § 58
Dnr 2014/KS0455 602
KU

Motion av Falco Güldenpfennig (KD); Fler speciallärare på skolorna i Borås.

Under beredning.
På remiss.

2014-05-21 § 58
Dnr 2014/KS0456 624
KU

Motion av Falco Güldenpfennig (KD); Inför elevhälsogaranti i Borås.

Under beredning.
På remiss.

2014-05-21 § 58
Dnr 2014/KS0457 023
PF

Motion av Patric Cerny (FP); Karriärtjänster
inom socialtjänsten!

Under beredning.

2014-05-21 § 58
Dnr 2014/KS0461 291
E

Motion av Malin Wickberg (M), Annacarin
Martinsson (M) och Annette Carlson (M); Krafttag kring lokalerna på Engelbrektskolan.

Under beredning.

2014-06-18 § 73
Dnr 2014/KS0499 107
E

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

Under beredning.

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

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

Under beredning.

2014-06-18 § 73
Dnr 2014/KS0524 001
PF

Motion av Annette Carlson (M); Avskaffa stadsdelsnämnderna.

Under beredning.

2014-06-18 § 73
Dnr 2014/KS0526 219
SP

Motion av Eike Jünke (M); Avfallshanteringen
ska vara en del av samhällsplaneringen!

Under beredning.

2014-06-18 § 73
Dnr 2014/KS527 005
PF

Motion av Anne-Marie Ekström (FP) och Morgan
Hjalmarsson (FP); Fritt trådlöst nätverk i centrum!

Under beredning.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m oktober månad 2014 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

2014-06-18 § 73
Dnr 2014/KS0528 317
SP

Motion av Monica Hermansson-Friedman (M);
Solbelys mera.

Under beredning.

2014-06-18 § 73
Dnr 2014/KS0529 312
SP

Motion av Annette Carlson (M) och Monica
Hermansson-Friedman (M); Strandpromenad
mellan Asklanda och Skalle badplats.

Under beredning.

2014-08-14 § 94
Dnr 2014/KS0534 618
E

Motion av Per Carlsson (S) och Sofia Bohlin (S);
APL-platser.

KS 27 april 2015.

2014-08-14 § 94
Dnr 2014/KS0545 317
E

Motion av Alexis Mouschopanis (M) och Cecilia
Andersson (C); Lys upp banvallen!

Under beredning.

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

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

Under beredning.

2014-08-14 § 94
Dnr 2014/KS0580 319
E

Motion av Marianne Fridén (M); Människor möts
i Borås.

Under beredning.

2014-08-14 § 94
Dnr 2014/KS0584 319
E

Motion av Anna Christensen (M); Fler papperskorgar för en renare och vackrare stad.

Under beredning.

2014-08-14 § 94
Dnr 2014/KS0587 700
PF

Motion av Anne-Marie Ekström (FP); Förebygg
hedersrelaterat våld och förtryck!

Under beredning.

2014-08-14 § 94
Dnr 2014/KS0592 739
KU

Motion av Bengt Wahlgren (FP) och Patrik
Cerny; Stöd till unga och dementa i samhället
och deras anhöriga.

Kommunstyrelsen maj
2015.

2014-08-14 § 94
Dnr 2014/KS0597 040
E

Motion av Tomas Wingren (MP); Frigör Borås
Stad från tillgångar i fossilbränslebranschen.

Under beredning.

2014-08-14 § 94
Dnr 2014/KS0598 780
KU

Motion av Tomas Wingren (MP); Inför tandborstning på förskola och fritids.

Under beredning.
På remiss.

2014-08-14 § 94
Dnr 2014/KS0599 107
E

Motion av Tomas Wingren (MP); Mikroelproduktion avlastar elnätet.

Under beredning.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0632 809
E

Motion av Ida Legnemark (V); Inför lagliga graffitiväggar.

Under beredning.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0644 214
SP

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Ny detaljplan för del av Nordskogen (Torpa Sjöbo 2:2
m fl).

Under beredning.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0649 003
J

Motion av Lennart Andreasson; Förbud mot en
obefintlig kommunal företeelse.

Under beredning.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m oktober månad 2014 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

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

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

Under beredning.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0654 739
KU

Motion av Lennart Andreasson (V); Tillgänglighet för personer med permobil.

Under beredning.
På remiss.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS657 312
SP

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Bygg
gångbana Rydboholm – Borås!

Under beredning.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0661 001
PF

Motion av Kerstin Koivisto (Vägv); Inrätta en
skolnämnd för grundskolan.

Under beredning.

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

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

Under beredning.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0663 739
KU

Motion av Kerstin Koivisto (Vägv); Utred möjligheten att inrätta ”äldrekollo”.

Under beredning.
Remiss klart.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0664 759
KU

Motion av Kerstin Koivisto (Vägv); Möjligheten
att inrätta informations- och utbildningskvällar för
hemlösa på härbärget Kastanjen.

Under beredning.
Remiss klart.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0671 406
E

Motion av Mattias Karlsson (M) och Annette
Carlson (M); Tuffa tag mot regeltrotset vid Borås
sjöar.

Under beredning.

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

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

Under beredning.

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

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

Under beredning.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0674 821
E

Motion av Mattias Karlsson (M) och Annette
Carlson (M); Investera i en näridrottsplats vid
Storsjön.

Under beredning.

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

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

Under beredning.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0676 609
KU

Motion av Mattias Karlsson (M), Annacarin
Martinsson (M) och Annette Carlson (M); Arbeta
för en narkotikafri skola i Borås.

Under beredning.
På remiss.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0677 739
KU

Motion av Lennart Andreasson (V); Handikappanpassade toaletter vid Pickesjön och Vänga
Mosse.

Under beredning.
På remiss.

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

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

Under beredning.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande under
perioden 2014-11-01-2015-05-31 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

2014-11-20 § 137
Dnr 2014/KS0700 003
PF

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Mer kulturturism i Borås!

2014-11-20 § 137
Dnr 2014/KS0796 102
KC

Motion av Johan Österlund (SD) och Björn
Qvarnström (SD); Minska antalet fullmäktigeledamöter.

2015-01-15 § 2
Dnr 2015/KS0089 820
E

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

2015-01-15 § 2
Dnr 2015/KS0097 041
E

Motion av Christer Spets (SD), Tony Strandgård
(SD), Patric Silferklinga (SD), Johan Österlund
(SD), Björn Qvarnström (SD) och Andras Bäckman (SD); Inför ett mångkulturellt bokslut.

2015-02-19 § 30
Dnr 2015/KS0174 610
KU

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Falco Güldenpfennig (KD); Betyg i årskurs 4 –
Borås bör delta i försöksverksamheten!

2015-02-19 § 30
Dnr 2015/KS0208 370
E

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

2015-02-19 § 30
Dnr 2015/KS0209 108
KU

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Motverka
våldsbejakande extremism!

2015-03-26 § 44
Dnr 2015/KS0299 310
E

Motion av Fredrich Legnemark (V) och Ida
Legnemark (V); Bredda Borås matutbud.

2015-03-26 § 44
Dnr 2015/KS0300 822
E

Motion av Anna Kjellberg (MP), Anna Klaar (S)
och Tommy Josefsson (V); Ljusrum till Borås
Stadsparksbad.

2015-03-26 § 44
Dnr 2015/KS0304 701
KU

Motion av Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M)
och Urban Svenkvist (M); Handlinsplan mot
otrygghet!

2015-03-26 § 44
Dnr 2015/KS0305 534
E

Motion av Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M)
och Urban Svenkvist (M); Jourtelefon/applikation
– för snabba åtgärder gällande klotter, nedskräpning, trasig belysning och trygghetsstörande företeelser!

2015-03-26 § 44
Dnr 2015/KS0306 289
E

Motion av Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M)
och Urban Svenkvist (M); Sanering av klotter
inom 24 timmar!

2015-03-26 § 44
Dnr 2015/KS0307 701
KU

Motion av Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M)
och Urban Svenkvist (M); Trygghetsvandringar
2.0 – för ökad trygghet i närmiljön!

2015-03-26 § 44
Dnr 2015/KS0317 059
E

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

Behandling
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande under
perioden 2014-11-01-2015-05-31 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

2015-03-26 § 44
Dnr 2015/KS0318 609
KU

Motion av Kerstin Hermansson (C); Mordenisera
upptagningsområdena för skolan!

2015-03-26 § 44
Dnr 2015/KS0319
E

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

2015-04-16 § 63
Dnr 2015/KS0361 005
PF

Motion av Leif Häggblom (SC); Digitalisering av
löneunderlag.

2015-04-16 § 63
Dnr 2015/KS0362 611
KU

Motion av Falco Güldenpfennig (KD); Inför ett
elevombud i Borås Stad.

2015-04-16 § 63
Dnr 2015/KS0363 230
SP

Motion av Tom Andersson (MP); Förenkla bygglov och slopa bygglovtaxan vid installation av
solenergianläggningar.

Behandling

Kc8
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Redovisning av inkomna e-petitioner t o m april
2015
Kommunfullmäktige har den 25 februari 2010 beslutat införa e-petitioner i Borås
Stad. Fullmäktige har också vid samma tillfälle uttalat sin vilja att få regelbunden information om de petitioner som lämnas.
Kommunstyrelsen överlämnar härmed en sammanställning över inlämnade epetitioner till och med april månad 2015.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Redovisningen läggs till handlingarna
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Göran Björklund
Kommunsekreterare
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Redovisning från av inkomna E-petitioner t o m april 2015
Inkom

Rubrik

Initiativtagare

Ansvarig nämnd

Slutdatum

Signaturer

Status

Åtgärd

2013-09-06

Ekologiska bananer till barnen

Matilda Chocron

Tekniska nämnden

2013-11-30

27

Avslutad

Endast ekologiska vid nästa
upphandling.

2013-12-05

Elljusspår vid Kype nåbart från
Sjöbo

Andreas
Andersson

Fritids- och
folkhälsonämnden

2014-03-03

2

Avslutad

Delvis genomförd

2013-12-05

Vandringsledsmarkeringar från
Borås camping

Andreas
Andersson

Tekniska nämnden

2014-03-03

0

Avslutad

Delvis genomförd

2013-12-11

Återvinningstation

Sören Björklund

Borås Energi och
Miljö AB

2014-01-24

4

Avslutad

Avslag

2014-01-16

Ny basketarena

Fredrik
Zetterlund

Fritids- och
folkhälsonämnden

2014-07-31

29

Avslutad

Positivt, utredning.

2014-01-17

Björkhemsgatan

Sonny
Andersson

Tekniska nämnden

2014-02-28

1

Avslutad

Avslag

2014-01-23

Belysning av lekplatser på sjöbo

Linda Ikatti

Tekniska nämnden

2014-04-30

5

Avslutad

Avslag

2014-02-21

Återvinning för hjälporganisationer

Yvonne
Gunneriusson

Borås Energi och
Miljö AB

2014-03-31

9

Avslutad

2014-02-24

Stoppa införandet av trådlös teknik
på skolor och förskolor i Borås och
använd istället trådbunden Internet och telefonuppkoppling

Elin Arvidsson

Kommunstyrelsen

2014-04-30

39

Avslutad

2014-02-24

Matskog

Anna Sevo

Tekniska nämnden

2014-05-30

13

Avslutad

Avslag

2014-06-15

Klimatanpassa Borås

Anders
Assarsson

Miljö- och
konsumentnämnden

2014-09-15

17

Avslutad

Bifall

Inkom

Rubrik

Initiativtagare

Ansvarig nämnd

Slutdatum

Signaturer

Status

Åtgärd

2014-06-30

Sjöfart på Viskan

Uno Lundberg

Tekniska nämnden

2014-08-31

1

Avslutad

Avslag

2014-07-21

Återvinn trottoaren.

Sune Bergström

Tekniska nämnden

2014-12-31

1

Avslutad

2014-09-25

Förläng linjebuss 8

Maria
Wallengren

Kommunstyrelsen

2014-11-30

5

Avslutad

2014-10-26

Ny busshållplats vid Brämhults
fritidsgård

Thomas
Enochsson

Kommunstyrelsen

2014-12-31

1

Avslutad

2014-12-16

Angående problemet med raketer
och smällare.

Ingemar
Rosberg

Kommunstyrelsen

2015-02-28

58

Avslutad

2015-01-25

Den hälsosamma Boråsskogen

Laila Pekar
Norman

Tekniska nämnden

2015-06-30

1

Samlar
underskrifter

2015-02-12

Förslag Viskaholm

PH

Kommunstyrelsen

2015-08-31

1

Samlar
underskrifter

2015-02-15

Låneskridskor till allmänheten

Bosse Leskinen

Fritids- och
folkhälsonämnden

2015-03-21

6

Avslutad

2015-02-23

Se över och gör om
upptagningsområden för anvisad
skola i området
Näs/Holmen/Björkhult.

Kristiina Luoto
Virtanen

Stadsdelsnämnden
Norr

2015-03-31

68

Avslutad

2015-03-11

Instiftande av Hederspris

Bo Lycén

Fritids- och
folkhälsonämnden

2015-09-30

1

Samlar
underskrifter

Anm. Om det inte finns någon notering i rutan ”Åtgärd” för avslutad e-petition saknas uppgift om beslut från ansvarig nämnd/bolag

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

PF2
BESLUTSFÖRSLAG

Förslag till samordnad och rättssäker myndighetsutövning i ärenden
rörande våld
Förslaget om en kommungemensam relationsvåldsenhet innebär att Borås Stad får ett tydligt ansvar i
organisationen när det gäller att utreda, fatta beslut, och följa upp ärenden som rör våldsutsatta vuxna
något som idag saknas.
I förslaget ges arbetslivsförvaltningen ansvaret för handläggning vad gäller personer över 18 år som
utsatts för våld inklusive hedersrelaterat våld liksom uppdraget att samordna insatser internt och externt
(se 3 kap 8-11 § SOSFS 2014:4) på operativ nivå, närmast medborgaren. Genom detta säkerställs att
enskilda ärenden inte hamnar mellan olika ansvarsområden.
Stadsdelsförvaltning Väster kommer dock att ha ett fortsatt samordningsansvar för övergripande IFOfrågor tillsammans med ett fortsatt strategiskt ansvar för utvecklingsarbete inom området våld i nära
relationer och hedersrelaterat våld.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:








En kommungemensam relationsvåldsenhet skapas inom Arbetslivsförvaltningen.
En förenklad upphandlingsprocess genomförs av tjänsten skyddat boende.
Borås Stad medverkar till fortsatt finansiering av Kvinnojourens verksamhet genom föreningsbidrag för den del av
verksamheten som inte utgör socialtjänst.
Sociala omsorgsförvaltningen tillförskaffar resurser för skyddade boenden och initierar samverkan med bostadsbolagen
i Borås kring tillfälliga boendekontrakt/förtur för målgruppen våldsutsatta.
Borås Stad föreslår Sjuhärads Kommunalförbund att genom avtal reglera en finansiering av Utväg Södra Älvsborgs
verksamhet som möjliggör att verksamheten gör de omställningar som krävs för att kunna utföra socialtjänstinsatser.
500 tkr finansierar verksamheten under 2015 och belastar Arbetslivsnämndens ram.
Finansiering därefter prövas i samband med 2016-års budget.

29-4-2015
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
2015-05-10
Datum
Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd
x Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0559 750
Handläggare: Pelle Pellby, tfn 033-357166
Datum/avdelningschef: 2015-03-20 Per Olsson

Programområde: 3
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PM
Datum
2015-05-25

Stadskansliet
Personal och förhandling
Handläggare: Pelle Pellby

Dnr 2014/KS0559 750

Förslag till samordnad och rättssäker myndighetsutövning i
ärenden rörande våld
Ärendet
Stadsdelsnämnd Väster redovisar förslag till samordnad och rättssäker myndighetsutövning i ärenden rörande våld. Förslaget omfattar bla att en kommungemensam relationsvåldsenhet skapas inom arbetslivsförvaltningen.
Remissvar
Förslaget har remitterats till övriga stadsdelsnämnder, Arbetslivsnämnden, Sociala
omsorgsnämnden och Fritids- och Folkhälsonämnden. Nämnderna har tillstyrkt förslaget samtidigt som remissvaren har beaktats i förslaget.
Överväganden
Socialstyrelsen genomförde 2012-2013 en tillsyn av socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Borås Stad ingick som en av 60 slumpmässigt utvalda kommuner.
I sin sammanfattande bedömning konstaterar Socialstyrelsen att Borås stads samtliga
fem nämnder i sitt arbete med våld i nära relationer har ett aktivt arbete och inom
flera områden kommit långt. Det skiljer sig dock åt i varierande grad mellan nämnderna.
Socialstyrelsen konstaterar samtidigt att det finns flera brister. Bland annat är det en
brist att individuellt anpassade åtgärder erbjuds som serviceinsatser. Vidare konstateras att det finns fler förbättringsområden.
I sitt tillsynsbeslut ålade Socialstyrelsen Borås Stad att vidta följande åtgärder;
-

Att individuellt anpassade åtgärder avseende barn och vuxna, föregås av
bedömning, utredning och beslut i enlighet med socialtjänstlagen (SoL) och att
besluten dokumenteras och följs upp på sätt som föreskrivs i SoL
Att kontrollera och följa upp kvaliteten i verksamheter till vilka nämnden har
lämnat över genomförandet av insatser enligt SoL
Att komplettera ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete för de processer
och rutiner där samverkan krävs för att säkra kvaliteten.

I Socialstyrelsen beslut kritiseras nämnderna för att när det gäller insatser främst hänvisa våldsutsatta, våldsutövare och barn som bevittnat våld till Utväg Södra Älvsborgs
insatser som ges som service, utan biståndsbeslut.
Nämnderna kritiseras också för att inte ha upprättat övergripande avtal då Kvinnojour utför socialtjänstinsatser.
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I tillsynsbeslutet påpekas även att det finns svårigheter med fem olika nämnder, vilket
bland annat kan märkas genom att klienterna kan få olika behandling beroende på
vilken nämnd man tillhör.
Stadsdelsnämnd Väster har i mars 2013 redovisat vidtagna och planerade åtgärder till
Socialstyrelsen med anledning av tillsynsbeslutet.
Socialstyrelsen har i oktober 2014 meddelat nya förskrifter och allmänna råd, SOFS
2014:4 om våld i nära relationer.
Bedömning
Förslaget om en kommungemensam relationsvåldsenhet innebär att Borås Stad får ett
tydligt ansvar i organisationen när det gäller att utreda, fatta beslut, och följa upp
ärenden som rör våldsutsatta vuxna något som idag saknas.
I förslaget ges arbetslivsförvaltningen ansvaret för handläggning vad gäller personer
över 18 år som utsatts för våld inklusive hedersrelaterat våld liksom uppdraget att
samordna insatser internt och externt (se 3 kap 8-11 § SOSFS 2014:4) på operativ
nivå, närmast medborgaren. Genom detta säkerställs att enskilda ärenden inte hamnar
mellan olika ansvarsområden.
Staddelsförvaltning Väster kommer dock att ha ett fortsatt samordningsansvar för
övergripande IFO-frågor tillsammans med ett fortsatt strategiskt ansvar för utvecklingsarbete inom området våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.
Förslag
Kommunstyrelsen beslutar









En kommungemensam relationsvåldsenhet skapas inom Arbetslivsförvaltningen.
En förenklad upphandlingsprocess genomförs av tjänsten skyddat boende.
Borås Stad medverkar till fortsatt finansiering av Kvinnojourens verksamhet
genom föreningsbidrag för den del av verksamheten som inte utgör socialtjänst.
Sociala omsorgsförvaltningen tillförskaffar resurser för skyddade boenden och
initierar samverkan med bostadsbolagen i Borås kring tillfälliga
boendekontrakt/förtur för målgruppen våldsutsatta.
Borås Stad föreslår Sjuhärads Kommunalförbund att genom avtal reglera en
finansiering av Utväg Södra Älvsborgs verksamhet som möjliggör att
verksamheten gör de omställningar som krävs för att kunna utföra
socialtjänstinsatser.
500 tkr finansierar verksamheten under 2015 och belastar Arbetslivsnämndens
ram.
Finansiering därefter prövas i samband med 2016-års budget.

KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Kommunalråd
Per Olsson
Personalchef

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

KU 2

BESLUTSFÖRSLAG

Borås Stads Ungdomspolitiska program
Ett förslag till reviderat ungdomspolitiskt program har varit ute på remiss hos nämnder, bolagsstyrelser, centrala pensionärsrådet, kommunala funktionshinderrådet, ungdomsrådet och externa
aktörer. Av 21 inkomna remissvar har 20 tillstyrkt förslag på ”Borås Stads ungdomspolitiska program med handlingsplan”. Flertalet remissinstanser är positiva till förslaget i sin helhet, men ett
antal kommentarer har lyfts fram. Flera av dem har beaktats och tagits tillvara.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stads ungdomspolitiska program antas gälla för alla nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag.
Programmet ska revideras senast 2018.
Handlingsplanen antas gälla för berörda nämnder.
Handlingsplan ska revideras senast 2016.
5-5-2015
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0405
Programområde:3
Handläggare: Sakiba Ekic, tfn 033-358202
Datum/avdelningschef: 2015-04-17/Ingegerd Eriksson
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Dnr 2014/KS0405

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Sakiba Ekic
Kommunfullmäktige

Borås Stads Ungdomspolitiska program
I visionen Borås 2025 lyfts barn och unga fram som ett strategiskt målområde.
Borås Stads ungdomspolitiska program med handlingsplan syftar till att ge en samlad
bild kring kommunens viljeriktningar och ambitioner när det gäller ungdomspolitiken
och utgår från ungas egna uppfattningar. Ett sektorsövergripande program med
tidsatta åtgärder ska underlätta Borås strävan om att ta ett gemensamt ansvar för
unga.
Ett förslag till reviderat ungdomspolitiskt program har varit ute på remiss hos nämnder, bolagsstyrelser, centrala pensionärsrådet, kommunala funktionshinderrådet, ungdomsrådet och externa aktörer. Svar har inkommit från Arbetslivsnämnden, Miljöoch konsumentnämnden, Sociala- omsorgsnämnden, Utbildningsnämnden, Stadsdelsnämnden Väster, Fritids- och folkhälsonämnden, Samhällsbyggnadsnämnden,
Kulturnämnden, Servicenämnden, Stadsdelsnämnden Öster, Lokalförsörjningsnämnden, Stadsdelsnämnden Norr, Tekniska nämnden, Centrala pensionärsrådet, Kommunala funktionshiderrådet, Viskaforshem AB, Borås energi & miljö AB, AB Bostäder, Borås Djurpark AB, Rädda Barnens lokalförening i Borås och Borås Stads ungdomsråd.
Stadsdelsnämnderna har ombetts att särskilt lyfta fram de lokala ungdomsrådens yttranden vilket har gjorts. I remissammanställningen har Borås Stads ungdomsråds
samt de lokala ungdomsrådens svar lyfts fram som helhet.
Av 21 inkomna remissvar har 20 tillstyrkt förslag på ”Borås Stads ungdomspolitiska
program med handlingsplan”. Flertalet remissinstanser är positiva till förslaget i sin
helhet, men ett antal kommentarer har lyfts fram.
De tydligaste förändringarna i det ungdomspolitiska programmet är att programmet
är mer övergripande. Strukturen utgår från de områden som följs upp i Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp). Programmet är sektorsövergripande och belyser
ungas liv utifrån utbildning och arbete, hälsa och trygghet, fritid och kultur samt delaktighet och inflytande. Det behövs en samsyn och samverkan inom alla delar för att
visionen om gemensamt ansvar för barn och unga ska kunna uppfyllas.
Kommentarerna kan delas upp i två delar
Formuleringar och textändring:
Kulturnämnden, Sociala-omsorgsnämnden, Lokalförsörjningsnämnden Fritids- och
folkhälsonämnden och Rädda Barnen lyfter fram synpunkter på formuleringar och
textförändringar. Flera av dem har tagits tillvara i programmet, särskilt vikt har lagts
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vid synpunkterna om att unga med funktionsnedsättning behöver lyftas fram tydligare
som målgrupp och i formuleringar.
Förslag på aktiviteter:
Utöver detta har det lämnats ett antal idéer på aktiviteter inom området. Ett konkret
förslag är att Luppenkäten genomförs även med unga med funktionsnedsättning.
Bearbetning av resultat från Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp) 2016 ska
mynna ut i en ny handlingsplan kopplat till programmet. Ett antal förslag av till möjliga åtgärder kopplat till arbetet kommer att lyftas upp där för att beaktas i nästkommande handlingsplan.
Barnkonsekvensanalys/ barnchecklista
För att särskilt beakta barns och ungas perspektiv genomförs en barnchecklista i
ärendeberedningen. Sammanfattande bedömning utifrån barnchecklista:
Beslut om ett styrdokument för ungdomsfrågor berör barn och unga direkt då det är
ett beslut som omfattar alla nämnder och särskilt de som har direkt ansvar för barn
och ungdomsfrågor. Då beslutet berör ungdomar i hög utsträckning är det viktigt att
barn och unga får uttrycka sina åsikter kring detta. För att ta tillvara barns och ungdomars erfarenheter och tankar genomför kommunen Luppenkäten bland alla elever i
åk 8 och åk 2 på gymnasiet. Resultaten från denna är underlag till det ungdomspolitiska programmet. Vidare har ungdomar bjudits in till ett antal träffar för att diskutera
resultaten och uttrycka sina åsikter. Ungdomsråden i Borås har yttrat sig i remissomgång. I arbetet har man inhämtat kunskap om livsvillkor för unga med funktionsnedsättning utifrån undersökningar som Ungdomsstyrelsen har gjort med målgruppen för
att ta tillvara deras erfarenheter.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borås Stads ungdomspolitiska program antas gälla för alla nämnder, styrelser, förvaltningar
och bolag. Programmet ska revideras senast 2018.
Handlingsplanen antas gälla för berörda nämnder.
Handlingsplan ska revideras senast 2016.

KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef

REMISSAMMANSTÄLLNING
2014-11-03
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Dnr 2014/KS0405

Stadskansliet
Kvalitet och utveckling
Sakiba Ekic

Borås Stads Ungdomspolitiska program
Inkomna yttranden i sammanfattning
Lokalförsörjningsnämnden

Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker remissen Borås Stads Ungdomspolitiska program.
Lokalförsörjningsnämnden saknar i programmet barn och unga med funktionsnedsättning
Servicenämnden

Servicenämnden tillstyrker remissen.
Servicenämnden tillstyrker remissen och har inget att invända mot innehållet i programmet.
Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att avstyrka den Ungdomspolitiska programmet med plan och sänder yttrande med synpunkter till Kommunstyrelsen.
Fritids- och folkhälsonämnden har beretts möjlighet att yttra sig om Borås Stads
Ungdomspolitiska program 2014-2017 och Borås Stads Ungdomspolitisk plan 20142015.
Fritids- och folkhälsonämnden är positiv till programmet och planens intentioner,
men anser att programmet behöver förtydligas och utvecklas.
Programmet behöver ett tydligare fokus på delaktighet och inflytande, där inledningen
markerar programmets intention i en kärnfull mening.
Positivt är att flera delar i välfärdsbokslutets åtgärdsplan också finns med i programmet och planen.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker remissen.
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Samhällsbyggnadsnämnden är positiv till remissen och tillstyrker den i sin helhet.
Samhällsbyggnadsnämnden understryker vikten av att barn- och ungdomars perspektiv tas tillvara och att kunskap om deras rättigheter och forum för inflytande sprids.
Tekniska nämnden

Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till Ungdomspolitiskt program.
Tekniska nämnden är positiv till den föreslagna utformningen av Ungdomspolitiskt
program. Programmet har en tydlig struktur och koppling till såväl den svenska ungdomspolitiken på nationell nivå och riksdagens strategi för barns rättigheter, som till
Vision Borås 2025. Bifogad handlingsplan 2014-2015 ger en tydlig beskrivning av
aktiviteter, syfte, ansvar, tidsplan och uppföljning.
Miljö- och konsumentnämnden

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att tillstyrka förslaget till Ungdomspolitiskt
program med synpunkter enligt förvaltningens tjänsteskrivelse.
Syftet med ett ungdomspolitiskt program är att skapa förutsättningar för en kunskapsbaserad, sektorsövergripande och långsiktig kommunal ungdomspolitik. Förslaget till program har tagits fram tillsammans med unga, tjänstemän och politiker. I en
handlingsplan finns ett antal åtgärder och insatser av sektorsövergripande karaktär.
Miljöförvaltningen ser positivt på förslaget till Ungdomspolitiskt program. Det bedöms kunna fungera väl utifrån det beskrivna syftet – att skapa förutsättningar för
kommunens ungdomspolitik och tydliggöra Borås Stads viljeinriktning.
Kulturnämnden
Kulturnämnden tillstyrker remissen Borås Stads Ungdomspolitiska program med beaktande av nedanstående synpunkter.

Kulturnämnden anser att Borås Stads Ungdomspolitiska program med vidhängande
handlingsplan är grundläggande dokument som politiker och tjänstemän framöver ska
förhålla sig till och beakta i planering och genomförande i samhällsplaneringen. Unga är
betydelsefulla resurser och respekt och hänsyn ska tas till unga i stadens utveckling. Kulturnämnden tillstyrker programmet och har endast några förslag till mer neutrala begrepp.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden tillstyrker Borås Stads Ungdomspolitiska program.
Utbildningsnämnden har tagit del av Borås Stads Ungdomspolitiska program. Programmet är starkt kopplat till vision 2025 och målområdet ”Vi tar gemensamt ansvar
för barn och unga”. Programmet ger Borås Stads viljeinriktning för barn och unga
inom utbildning, försörjning, hälsa och trygghet, kultur och fritid samt delaktighet
och inflytande. Syftet ned programmet är att skapa grundförutsättningar för en kunskapsbaserad, sektorsövergripande och långsiktig ungdomspolitik. Till programmet
har en handlingsplan för 2014-2015 utarbetats. I handlingsplanen konkretiseras och
motiveras åtgärder som ska vidtas för att nå målen i programmet, ansvars- och tidsförhållanden för åtgärderna anges likväl som hur uppföljning ska ske.
Utbildningsnämnden finner att programmet väl fångar in det ungdomspolitiska perspektivet och utgör ett bra underlag för arbetet med ungdomsfrågor i Borås Stad.
Nämnden tillstyrker Borås Stads Ungdomspolitiska program.
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Sociala omsorgsnämnden

Sociala omsorgsnämnden beslutar att tillstyrka Borås stads ungdomspolitiska program
men vill poängtera att barn och unga utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och
därför inte har jämlika möjligheter att utvecklas fysiskt, socialt och intellektuellt, som
det står i programmet på sidan 3.

Arbetslivsnämnden
Arbetslivsnämnden tillstyrker remissen.

Arbetslivsnämnden beslutar att Borås Stads Ungdomspolitiska program fastställs med
tillägg och nämnden tillstyrker remissen.
Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker remissen avseende Ungdomspolitiskt program och
översänder svaret till Kommunstyrelsen.
Stadsdelsnämnden Norr anser att förslaget till ungdomspolitiskt program lyfter fram
de frågor som är väsentliga för att ungdomar ska få en bra start i livet, en trygg
uppväxt samt goda och jämlika möjligheter att utvecklas fysiskt, socialt och
intellektuellt.
Programmet behandlar utbildning och arbete, fritid och kulturliv, hälsa och trygghet,
delaktighet och inflytande samt, jämställdhet, jämlikhet och mångfald.
Stadsdelsnämnden vill även påpeka att vissa av förslagen som finns under respektive
rubrik behöver resurser för att genomföras. Det är viktigt att inte dessa resurser tas
från befintlig verksamhet utan det behövs även satsningar inom skolan, fritids- och
kulturverksamheten och det förebyggande arbetet.
I förslaget till ungdomspolitiskt program föreslås att stadsdelsnämnderna ska ansvara
för att fritidsverksamheten ska stärka och utveckla det normkritiska och inkluderande
arbetet i syfte att ta bort hinder för ungas möjligheter till fritid och kultur.
Stadsdelsnämnden stödjer dessa tankar, inte minst eftersom fritidsgårdsverksamheten
har ett behov av att arbeta med att bredda sin målgrupp.
Varje verksamhet som arbetar med ungdomar behöver i sina verksamhetsplaner utgå
från det ungdomspolitiska programmet och vara öppna för att ungdomarnas eget
engagemang är ett prioriterat område. Naturligtvis ska även de önskemål som
ungdomsrådet lämnar i sitt yttrande vägas in.
Stadsdelsnämnden Väster

Förslaget till ungdomspolitiskt program har tagits fram i samverkan med flera aktörer.
Från stadsdelarna har bland annat chefer och personal inom den öppna
ungdomsverksamheten och ungdomsråden på olika sätt lämnat synpunkter på
programmet.
Stadsdelsförvaltningen Väster delar uppfattningen om att områden som utbildning
och hälsa, fritid och kulturliv, hälsa och trygghet, delaktighet och inflytande är viktiga
för en god ungdomspolitik. Likaså är det bra att jämställdhet, jämlikhet och mångfald
som grund för stadens ungdomspolitiska arbete poängteras och att arbetet utgår från
barnkonventionen. Ungdomsrådet Väster har i en särskild skrivelse lämnat synpunkter på programmet (se bilaga). Stadsdelsförvaltningen Väster delar i stort Ungdomsrådets synpunkter.
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Stadsdelsnämnden Öster

Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka remissen ”Borås Stads Ungdomspolitiska program”.
Förslaget till Borås Stads Ungdomspolitiska program anger Borås Stads viljeinriktning
för barn och unga inom utbildning, försörjning, hälsa och trygghet, kultur och fritid
samt delaktighet och inflytande. Alla barn och unga ska få en bra start i livet, en trygg
uppväxt samt goda och jämlika möjligheter att utvecklas fysiskt, socialt och intellektuellt. Det ungdomspolitiska arbetet i kommunen bygger på ungas egna uppfattningar
samt nationella utgångspunkter. Syftet med ett ungdomspolitiskt program är att skapa
grundförutsättningar för en kunskapsbaserad, sektorsövergripande och långsiktig
kommunal ungdomspolitik.
Stadsdelsnämnden Öster förutsätter att ungdomsråd och berörda verksamheter varit
delaktiga i framtagandet av programmet.
Centrala Pensionärsrådet

Centrala pensionärsrådet tillstyrker förslaget.

Funktionshinderrådet

Rådet tillstyrker programmet men lämnar följande synpunkter:
Rådet tillstyrker programmet men lämnar följande synpunkter:
Det är viktigt att även ungdomar med funktionsnedsättning kan vara med och lämna
sina synpunkter t ex i LUPP- undersökningen och andra enkäter. Enkäterna behöver
anpassas så att även de ungdomarna får möjlighet att svara, t ex genom att de
utformas på lättläst svenska. Enkäterna kan även behöva delges föräldrar till
ungdomar som av olika skäl har svårt att svara själva.
Borås Energi och Miljö AB

Borås Energi och Miljö AB (BEM) har granskat programmet och planen och tillstyrker förslaget i sin helhet.
Som tillägg har vi följande kommentarer:
- I programmet står att det ungdomspolitiska arbetet i kommunen bygger på ungas egna
uppfattningar och nationella utgångspunkter. Vi undrar hur man säkerställeratt det
faktiskt är ungdomarnas syn man tar hänsyn till och hur man tar tillvara på
dessa? Vi undrar också vilka forum som finns och har funnits för att möta
ungdomarna och få in deras synpunkter.
- Då vi även sitter med Borås Stads arbetsgrupp för tillgänglighet ser vi ett behov av att även för ungdomar, se till att inkludera de som har fysiska och/eller
psykiska funktionshinder. Då detta är en grupp i behov av särskilt stöd tycker
vi att det borde lyftas upp i programmet.
- Handlingsplanen kan uppfattas som något kortsiktig då tidsramen för arbetet
med aktiviteterna endast sträcker sig till och med 2015.
Sammanfattningsvis tycker vi att det är viktigt att arbeta med unga genom bland annat
inflytande och det ungdomspolitiska programmet har en grundläggande roll i detta
arbete.
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Borås Djurpark AB

Borås Djurpark AB tillstyrker förslaget till Borås Stads Ungdomspolitiska program.
AB Bostäder

Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget.
Borås Stad har tagit fram ett förslag till ungdomspolitiskt program, som nämnder och
styrelser har fått möjlighet att yttra sig över.
I Vision Borås 2025 finns ett mål att fler vuxna tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande. Om barn och unga får sina åsikter tillvaratagna väcker det lust att
lära och engageras sig i samhället.
Programmet visar stadens viljeinriktning inom utbildning, försörjning, hälsa och
trygghet, kultur och fritid samt delaktighet och inflytande.
Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget.
Viskaforshem AB

Tillstyrkes.
Rädda Barnen

Vi tillstyrker förslaget om ett Ungdomspolitiskt program med några förslag på tilllägg/klargörande.
Vi välkomnar ett Ungdomspolitiskt program. Det är mycket värdefullt i arbetet med
att förbättra ungdomars situation i Borås stad. Det är också mycket positivt att programmet bygger på de ungas egna uppfattningar bl.a. genom resultaten från Luppenkäten, demokratidagar där ungdomar kommit till tals och samtal och diskussioner
med ungdomsrådet.
Vi har några synpunkter som vi tror kan förtydliga arbetet.
Ungdomsrådet
Ungdomsrådets yttrande i sin helhet

I Ungdomsrådet sitter representanter från Borås 7-9 skolor, gymnasieskolor och fritidsgårdar. De är oftast runt 20-30 personer. Representanterna som sitter i ungdomsrådet skall vara valda av respektive elevråd eller gårdsråd. Syftet med ungdomsrådet är
att ungdomar skall få mer inflytande i kommunen så att Borås Stad blir en bra stad för
ungdomar att bo i. Ungdomsrådet skall kunna fånga upp ungdomsfrågor från hela
kommunen, däremot vill Ungdomsrådet poängtera att de inte kan representera ALLA
ungdomar i kommunen.
Borås Stads Ungdomsråd har tagit del av remissen ”Ungdomspolitiskt program för
Borås Stad”, och har tillsammans med övriga Ungdomsråd i Borås Stad gemensamt
gjort följande uttalanden kopplat till nedanstående områden;
Utbildning och arbete
Utbildning och lärande är nyckeln till arbete, egen försörjning och delaktighet i samhället. Brist på utbildning eller sysselsättning kan leda till utanförskap. Unga är idag
osäkra på möjligheter till arbete och försörjning. Utbildning är en stressfaktor, och
unga behöver stöd in i vuxenvärlden.
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För att öka ungas möjligheter till utbildning, arbete och egen försörjning ska vi:
» Uppmuntra lärande utanför skolan i verksamheter som ger både möjlighet och lust
att lära.
» Öka möjligheterna till inflytande och ansvar över sitt eget lärande.
» Uppmuntra entreprenörskap och innovation.
» Ge unga möjlighet att utveckla arbete i demokratiska former.
» Öka möjligheterna till praktik-, lärlings- och feriearbete.
Ungdomarnas åsikter/förslag:
- Utveckla möjligheten till feriearbete för ungdomar under alla loven.
- Viktig att ha lust att lära utifrån sitt eget lärande - viktigt att genomföras efter ungas
egna intresse; t ex
att unga ska kunna påverka innehållet i kursplaner på ett bättre sätt än vad som görs
nu.
- Viktigt att utveckla möjligheterna för unga att utveckla det demokratiska arbetet det är inte bra med
olika förutsättningar på skolorna. Önskvärt att t ex elevrådens arbete stöttas och förstärks.
- Stärka samarbete med näringslivet (t ex praktikplatser) lokalt.
- Engagera ungdomar som volontärer i evenemang inom Borås.
- Unga ledare (förebilder) på "hemmaplan"- t ex erbjuda aktiviteter tillsammans med
föreningslivet
under hela året.
Fritid och kulturliv
Fritiden är viktig i ungas lärande och utveckling till självständiga individer. Under
fritiden skapas nya sociala kontakter och nätverk. Kultur och föreningsliv är verktyg i
demokratisk fostran.
För att ge unga möjligheter till en jämställd fritid som uppmuntrar mångfald, kreativitet och engagemang ska vi:
» Skapa mötesplatser för ungas faktiska behov, utan förställningar om kön eller bakgrund, där alla känner att de får
presentera och utveckla sina idéer.
» Uppmuntra ungas idéer och involvera dem i verksamheter.
» Ifrågasätta normer för att ta bort hinder för ungas möjligheter till fritid och kultur.
» Stödja aktiviteter som bygger på ungdomars engagemang och ansvar.
Ungdomarnas åsikter/förslag:
- Uppmärksamma och marknadsföra befintliga mötesplatser bättre istället för att
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skapa nya.
Verksamheterna bör bli bättre på att profilera sig och kunna locka fler ungdomar till
sig utifrån ungas
intresse (t ex ”UPP-draget”) och att sponsra aktiviteter efter ungas intresse.
VIKTIGT att sprida information om de möjligheter som finns att stödja ungdomsaktiviteter.
- Mer inflytande och delaktighet i föreningslivet för att unga ska få bättre insyn, t ex
mässor med
föreningar som kan visa upp sina verksamheter .
- Fler ungdomsevent önskas (små som stora).
- Bättre utbud av kurser/utbildningar för unga på fritiden, t ex språk, ledarskap, retorik, psykologi .
- Ta reda på varför vissa mötesplatser upplevs otrygga och FAKTISKT göra något åt
det!

Hälsa och trygghet
Hälsan är viktig för att kunna utbilda sig, arbeta och skapa sociala relationer. Psykisk
hälsa har starka samband med skolprestationer, möjligheter på arbetsmarknaden, och
utanförskap.
För att alla barn och unga ska kunna må bra, bli sedda och bekräftade och känna sig
trygga ska vi:
» Öka ungas kunskap om hur livsstil och vanor påverkar hälsan.
» Motivera unga att bli delaktiga i aktiviteter.
» Utveckla metoder för att stödja unga i att bli vuxen.
» Arbeta mot stereotypa könsroller och diskriminering.
Ungdomarnas åsikter/förslag:
- Lyfta upp problematiken kring psykisk ohälsa hos unga, t ex i skolan för att inte
känna sig ensam,
genom t ex föreläsare (positiva förebilder/idoler) som kan ge inspiration.
- Bättre anpassad undervisning och att pedagoger ska bli bättre på att känna av hur
ungdomar mår.
- Mer kunskap kring psykisk ohälsa i tidigare årskurser.
- Att finnas med i sociala sammanhang utanför skolan är viktigt för det psykiska välmåendet.
- Att bli vuxen är en övergångsperiod där unga behöver stöd genom att lära sig och få
vara med och ta
ansvar och vara delaktiga.

8

- Borde finnas en tydligare koppling till mångfald, integration och psykisk hälsa.
- Jobba med metoder som stärker unga; t ex Mentor.
Delaktighet och inflytande
Barn och unga som känner sig delaktiga mår bättre, får lättare att hantera motgångar
och kan utvecklas mer positivt. De känner sammanhang och utvecklar sin förmåga att
uttrycka sig, samarbeta och ta ansvar för sitt eget liv och samhället.
Delaktighet och inflytande är dels en rätt för barn och unga, dels en resurs i ett demokratiskt samhälle. Alla barn och unga ska ha möjlighet att påverka och ha kunskap
om sina rättigheter.
För ge barn och unga möjlighet att uttrycka sina åsikter och känna sig delaktiga ska vi:
» Utveckla arbetet med att säkerställa barnperspektivet.
» Stödja unga som vill driva förändringsarbete och organisera sig.
» Öka kunskapen om ungas forum för inflytande.
» Öka kunskapen om barns och ungas rättigheter hos både personal och de unga
själva.
Ungdomarnas åsikter/förslag:
- Mer samarbeten, t ex mellan föreningar.
- Synliggöra/marknadsföra Ungdomsrådens arbete på t ex skolor.
- Göra fler konkreta saker - visa på möjligheter att skapa eller åstadkomma något.
- Tydligare koppling till möjligheterna för ungas inflytande; det borde finnas ett bättre
sammanhang/
”röd tråd ” överallt (t ex skola och fritid).
- Inte särskilja vuxenfrågor och ungdomsfrågor - alla frågor är lika viktiga.
- För att säkerställa barnperspektivet behöver fler forum utvecklas där unga och
vuxna kan träffas och
behandla detta tillsammans.
Borås Stads Ungdomsråd tillstyrker Borås Stads ungdomspolitiska program

Strategi
» Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

G
A
L
S
R
Ö
F
Borås Stads

Ungdomspolitiskt
program
8QJGRPVSROLWLVNWSURJUDP

Borås Stads
styrdokument
» Aktiverande
ඛගකඉගඍඏඑ– avgörande vägval för att nå
målen för Borås
කඏකඉඕ – verksamheter och metoder
i riktning mot målen
ඔඉඖ – aktiviteter, tidsram och ansvar

» Normerande
ඔඑඋඡ – Borås Stads hållning
කඑඓගඔඑඖඒඍක – rekommenderade sätt
att agera
කඍඏඔඍක – absoluta gränser och ska-krav

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum:
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller till och med: 2018

8QJGRPVSROLWLVNWSURJUDP

8QJGRPVSROLWLVNW
SURJUDP
Den svenska ungdomspolitikens mål är att alla ungdomar når välfärd och inßytande.
Den har synen att ungdomar är en resurs, att ungdomar har rättigheter, och att ungdomar är olika och att deras självständighet och oberoende ska stödjas.
Riksdagen har tagit en strategi för barns rättigheter som grund för arbetet i bland
annat kommunerna. Här ingår att respektera barns integritet och att de ska få uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem. Både barn och vuxna ska känna till barns
rättigheter, och beslut som rör barn ska utvärderas i barnrättsperspektiv.
9LVLRQ%RUnV
Visionen Borås 2025 har som ett mål att ßer vuxna tar ansvar för barns och ungas
uppväxt och lärande så att de kan utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla personer. Om barn och unga får sina åsikter tillvaratagna väcker det lust
att lära och engagera sig i samhället.

8QJGRPVSROLWLVNWSURJUDP
Programmet ger Borås Stads viljeinriktning för barn och unga inom utbildning,
försörjning, hälsa och trygghet, kultur och fritid samt delaktighet och inßytande. Allt
arbete inom det ungdomspolitiska programmet ska genomsyras av barns- och ungas
inßytande och delaktighet. Alla barn och unga ska få en bra start i livet, en trygg
uppväxt samt goda möjligheter att utvecklas.
Det ungdomspolitiska arbetet i kommunen bygger på ungas egna uppfattningar och
nationella utgångspunkter. Syftet med ett ungdomspolitiskt program är att skapa
grundförutsättningar för en kunskapsbaserad, sektorsövergripande och långsiktig
kommunal ungdomspolitik.

8QJGRPVSROLWLVNWSURJUDP

8WELOGQLQJRFKDUEHWH
Utbildning och lärande är nyckeln till arbete, egen försörjning och delaktighet i samhället. Brist på utbildning eller sysselsättning kan leda till utanförskap. Unga är idag
osäkra på möjligheter till arbete och försörjning, vilket innebär en stressfaktor. Unga
behöver stöd in i vuxenvärlden.
För att öka ungas möjligheter till utbildning, arbete och egen försörjning ska vi

»
»
»
»
»

Uppmuntra lärande utanför skolan i verksamheter som ger både möjlighet
och lust att lära.
Öka möjligheterna till inßytande och ansvar över sitt eget lärande.
Uppmuntra entreprenörskap och innovation.
Ge unga möjlighet att utvecklas och arbeta i demokratiska former.
Öka möjligheterna till praktik-, lärlings- och feriearbete.

)ULWLGRFKNXOWXUOLY
Fritiden är viktig i ungas lärande och utveckling till självständiga individer. Under
fritiden skapas nya sociala kontakter och nätverk. Kultur och föreningsliv är verktyg
i demokratisk fostran.
För att ge unga möjligheter till en jämställd och tillgänglig fritid som uppmuntrar
mångfald, kreativitet och engagemang ska vi

»
»
»
»

Skapa mötesplatser för ungas faktiska behov, utan förställningar om kön,
förutsättningar eller bakgrund, där alla känner att de får presentera och utveckla sina idéer.
Uppmuntra ungas idéer och involvera dem i verksamheter.
Ifrågasätta normer för att ta bort hinder för ungas möjligheter till fritid
och kultur.
Stödja aktiviteter som bygger på ungdomars engagemang och ansvar.

+lOVDRFKWU\JJKHW

8QJGRPVSROLWLVNWSURJUDP

Hälsan är viktig för att kunna utbilda sig, arbeta och skapa sociala relationer. Psykisk
ohälsa har starka samband med hur man lyckas i skolan och på arbetsmarknaden,
med känslor av utanförskap och att vara mindre värd.
För att alla barn och unga ska kunna må bra, bli sedda och bekräftade samt känna
sig trygga ska vi

»
»
»
»

Öka ungas kunskap om hur livsstil och vanor påverkar hälsan.
Motivera unga att bli delaktiga i aktiviteter.
Utveckla metoder för att stödja unga i att bli vuxen.
Arbeta normkritiskt och mot mobbning och diskriminering.

'HODNWLJKHWRFKLQÀ\WDQGH
Barn och unga som känner sig delaktiga mår bättre, får lättare att hantera motgångar
och kan utvecklas mer positivt. De känner sammanhang och utvecklar sin förmåga
att uttrycka sig, samarbeta och ta ansvar för sitt eget liv och samhället.
Delaktighet och inßytande är dels en rätt för barn och unga, dels en resurs i ett demokratiskt samhälle. Alla barn och unga ska ha möjlighet att påverka och ha kunskap om sina rättigheter.
För ge barn och unga möjlighet att uttrycka sina åsikter och vara delaktiga ska vi

»
»
»
»

Utveckla arbetet med att säkerställa barns bästa.
Stödja unga som vill driva förändringsarbete och organisera sig.
Öka kunskapen om ungas möjligheter för inßytande.
Öka kunskapen om barns och ungas rättigheter hos både personal
och de unga själva.

-lPVWlOOGKHWMlPOLNKHWPnQJIDOGWLOOJlQJOLJKHW
Ett genus-, tillgänglighets- och mångfaldsperspektiv gäller allt ungdomspolitiskt ar-

8QJGRPVSROLWLVNWSURJUDP

bete. Vi ska arbeta med unga utifrån ett perspektiv där ßera variabler samspelar. Det
ger bättre förutsättningar att se både individen och helheten.
%DUQNRQYHQWLRQHQ
Alla beslut och allt arbete i Borås Stad som rör barn och ungdomar ska följa FN:s
konvention om barns rättigheter (barnkonventionen). Alla verksamheter ansvarar
för att efterleva konventionen, särskilt de artiklar som är mer angelägna för den egna
verksamheten.
8SSI|OMQLQJ
Kommunstyrelsen ansvarar för att senast 2018 föreslå Kommunfullmäktige ett reviderat program. Kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta och löpande revidera en
handlingsplan till detta program.

8QJGRPVSROLWLVNWSURJUDP

8QJGRPVSROLWLVNWSURJUDP
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Borås Stads

Ungdomspolitisk
plan 2015
Ungdomspolitisk plan 1

Borås Stads
styrdokument
» Aktiverande
– avgörande vägval för att nå
målen för Borås
– verksamheter och metoder
i riktning mot målen
– aktiviteter, tidsram och ansvar

» Normerande
– Borås Stads hållning
– rekommenderade sätt
att agera
– absoluta gränser och ska-krav

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum:
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller till och med: 2015

2 Ungdomspolitisk plan

Handlingsplan 2015
Vad

När

Vem

Uppföljning

Varför ska vi göra
just det?

När ska det
vara klart?

Vem bär ansvaret?

När och hur ska
uppföljning ske?

Löpande ordna kurser
om barns rättigheter för
personal i Borås Stad

I syfte att öka
kunskap om
barns rättigheter
och säkerställa
barnperspektivet.

2015

Kommunstyrelsen

Redovisas till
Kommunstyrelsen senast november 2015.

Löpande ordna kurser
om barns rättigheter riktade till barn och unga.

I syfte att öka
2015
kunskap hos barn
och unga om
deras rättigheter
och möjligheter
att påverka.

Kommunstyrelsen

Redovisas till
Kommunstyrelsen senast november 2015.

Utreda samlad information till unga om utbildning och arbete, fritid
och kulturliv, hälsa och
möjligheter till inflytande.

I syfte att göra
satsningar för
barn och unga
kända och tillgängliga för såväl
de unga som
personalen.

2015

Kommunstyrelsen i samverkan
med Fritids- och
folkhälsonämnden, Kultur-,
Arbetslivs- och
Sociala omsorgsnämnden, Miljö
och konsumentnämnden, stadsdelsnämnderna

Redovisas till
Kommunstyrelsen senast 2016.

Hälsofrämjande insatser
för unga som tar upp
frågor som förväntningar, studieteknik och
livsstil.

I syfte att öka
ungas kunskap
om hur livsstil
och vanor påverkar hälsan och
stödja dem i att
bli vuxen.

2015

Fritids- och folkhälsonämnden

Redovisas till
Kommunstyrelsen senast 2016.

Utreda möjligheter till
feriearbete på höst- och
vinterlov.

I syfte att ge fler
unga feriearbete
och uppmuntra
lärande utanför
skolan.

2015

Arbetslivsnämnden

Redovisas till
Kommunstyrelsen senast november 2015.

Stärka arbetet med att
synliggöra normer och
utveckla det inkluderande arbetet i fritidsverksamheten.

I syfte att ta bort
hinder för ungas
möjligheter till
fritid och kultur.

2015

Stadsdelsnämnderna, Fritidsoch folkhälsonämnden

Redovisas till
Kommunstyrelsen senast 2016.

Vad ska göras för att bidra till
målen i programmet?

Varför

Ungdomspolitisk plan 3

POSTADRESS 501 80 Borås BESÖKSADRESS Stadshuset, Kungsg. 55
TEL 033-35 70 00 E-POST boras.stad@boras.se WEBBPLATS boras.se

4 Ungdomspolitisk plan

Ku 3

BESLUTSFÖRSLAG

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt
SoL och LSS t.o.m. 31 mars 2015
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Rapporterna läggs till handlingarna.

5-5-2015
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

20150511
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0357 739
Programområde: 3
Handläggare: Carl Morberg, tfn 033-35 84 29
Datum/avdelningschef: 20150526/ Ingegerd Eriksson

Sida
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Dnr 2015/KS0357 739

Kvalitet och utveckling
Carl Morberg

Kommunfullmäktige

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

Kvalitet och utveckling
Carl Morberg

Kommunen har till IVO anmält en huvudrapportör som fungerar som kontaktperson
gentemot IVO och sköter nyanmälan och ändringar av rapportörer. Det har också utsetts en
rapportör per berörd förvaltning som sköter själva inrapporteringen av ej verkställda beslut
till IVO.
För att kunna följa ej verkställda beslut presenteras en graf över en längre period.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Rapporterna läggs till handlingarna.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef

1 (4)

Datum

2015-05-25
Kvalitet och utveckling
Carl Morberg

Bilaga

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

Nämnd

Inga ej
verkställda
beslut

Ej
verkställda
beslut

Typ av insats

Antal dagar
sedan
Man/
beslut
kvinna

Stadsdelsnämnd Väster
Äldreomsorgen
Individ- och
familjeomsorgen

x
x

Kontaktfamilj

338

K

x

Kontaktfamilj

338

K

x

Kontaktfamilj

115

K

x

Kontaktfamilj

169

M

x

Kontaktfamilj

169

M

x

Kontaktfamilj

113

M

x

Kontaktperson

111

M

x

Dialogcentrum

113

K

x

Permanent bostad

437

M

x

”

208

M

x

Kontaktperson

282

M

x

”

233

K

x

”

197

M

x

”

196

M

x

”

288

K

x

”

281

K

x

”

266

K

Stadsdelsnämnd Öster
Äldreomsorgen

Individ- och
familjeomsorgen
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 31 mars 2015

Nämnd

Inga ej
verkställda
beslut

Ej
verkställda
beslut

Typ av insats

Antal dagar
sedan
Man/
beslut
kvinna

x

”

266

M

x

”

101

M

x

”

157

M

x

”

134

K

x

”

93

K

x

”

136

M

x

”

136

M

x

Kontaktfamilj

287

K

x

”

194

M

x

”

106

M

x

”

123

M

x

”

166

K

x

Kontaktfamilj

166

K

x

Öppenvård

165

M

x

”

139

M

x

Kontaktfamilj

184

K

x

Kontaktfamilj

184

K

x

Kontaktfamilj

184

M

x

Kontaktperson

181

K

x

Kontaktperson

274

M

x

Kontaktperson

134

M

x

Extern öppenvård

98

K

x

Extern öppenvård

98

K

Stadsdelsnämnden Norr
Äldreomsorgen
Individ- och
familjeomsorgen

x
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 31 mars 2015
Inga ej
verkställda
beslut

Nämnd

Sociala omsorgsnämnden

Ej
verkställda
beslut

X

Typ av insats

Bostad med särskild
service

Kontaktperson

Arbetslivsnämnden

Antal dagar
sedan
Man/
beslut
kvinna

113

M

113

K

480

M

609

M

90

K

X

Analys
Stadsdelövergripande
IFO har i allmänhet 250 till 280 beslut om öppenvårdsinsats i verkställighet per
månad. Inom området öppenvård dominerar två typer av insatser,
kontaktfamilj/person och olika former av insats via interna eller externa leverantörer.
Utöver öppenvårdsinsatser förekommer beslut om placeringar på hem för vård eller
boende eller i familjehem.
För närvarande är fyra gynnande beslut om öppenvårdsinsats som inte verkställda,
varav två är aktuella för uppstart på Dialogcentrum och två ska verkställas av en
extern leverantör.
Kontaktperson/familj finns det i allmänhet alltid en viss tillgång till men verkställighet
kan inte alltid uppnås då klientens behov och kontaktpersonen/familjen möjligheter
ska matchas och stämma överens. Minst lika viktigt är också att personkemin dem
emellan ska fungera fullgott. Inom stadsgemensam IFO arbetar särskilda handläggare
med att rekrytera kontaktpersoner/familjer och familjehem. Rekryteringsvägar kan
vara via annonsering i olika media, kontaktpersoner som rekommenderar etc en
bekant, i klientens eget nätverk, via förenings- eller företagsbesök, via sociala media.
Inom äldreomsorgen förkommer två beslut som inte är verkställt.
Stadsdelsnämnden Väster
Barn och Familj hade 31 mars åtta ej verkställda gynnande beslut, sex beslut gällde
kontaktfamilj, ett gällande kontaktperson och ett gällande intern öppenvård i form av
Dialogcentrum.
Det syskonpar som väntat längst tid på insats i form av kontaktfamilj är barn där
insatsen tidigare varit verkställd, men där kontaktfamiljen valde att avsluta uppdraget.
Biståndet har dock startats upp i början av april. Familjen har under väntetiden
emellertid haft bistånd i form av extern öppenvårdsinsats. Det andra syskonparet har
väntat på verkställighet sedan oktober 2014, men där är eventuellt en matchning med
en kontaktfamilj på gång. Det är extra svårt att rekrytera kontaktfamiljer som kan ta
emot syskonpar. För den flickan som väntat på att få insatsen kontaktfamilj verkställd
sedan december 2014 har familjen även bistånd i form av extern öppenvård. För
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pojken som väntat på kontaktfamilj sedan december 2014 utreds en tilltänkt
kontaktfamilj som finns inom det egna nätverket.
Den ungdom som i december 2014 beviljades bistånd i form av kontaktperson fick
sitt beslut verkställt i början av april. Den ungdom med familj vars bistånd i form av
Dialogcentrum inte har verkställt beror på att familjen inte kommit till
uppstartsmötet. Annars hade biståndet verkställts i slutet av mars.
Ett barn, som har väntat längre tid än tre månader på kontaktfamilj, har under det
senaste kvartalet fått beslutet verkställt.
Stadsdelsnämnden Öster
Äldreomsorgen hade två gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader, där
det ena beslutet har verkställts medan den andra sökanden har fått flera erbjudanden
men tackat nej. I det sistnämnda ärendet har sökanden i nuläget inte behov av plats
men vill ändå stå kvar med sin ansökan.
Barn och familj hade 31 mars tjugotvå gynnande beslut som inte verkställts inom tre
månader.
Fjorton ärenden gäller ansökan om kontaktperson och där har tre gamla beslut
verkställts under perioden. I tre andra ärendena planeras en första träff med matchad
kontaktperson och ett ärende är i fas för uppstart. I övriga sju ärenden pågår arbete
med att hitta lämplig kontaktperson.
Sex ärenden gäller kontaktfamilj och där har en återtagit sin ansökan. I ett ärende
planeras en första träff med tilltänkt kontaktfamilj och i två ärenden(syskon)finns en
intresserad kontaktfamilj och arbete pågår för att se om de matchar varandra. Två
sökande har haft kontaktfamilj men avsagt sig den och vill ha en ny familj. Arbete
pågår med att hitta en ny lämplig kontaktfamilj.
Det ena ärendet som gäller öppenvård har verkställts och det andra ärendet kommer
att verkställas inom kort.
Stadsdelsnämnden Norr
Barn och familj hade 31 mars åtta gynnande beslut som inte är verkställda inom tre
månader varav tre rör tillsättande av kontaktfamilj, tre tillsättande av kontaktperson
där uppdragstagare saknas och två extern öppenvård där ledig plats saknas.
Sociala omsorgsnämnden
Individ- och familjeomsorg Vuxen
Bostad med särskild service enligt SoL
Vid mars månads utgång fanns det tre ej verkställda beslut om bostad med särskild
service. Två av besluten rapporterades för första gången. Båda personerna har tackat
nej till plats på kommunens boende men accepterat plats hos extern utförare.
Den tredje personen har tackat nej till placering på extern plats i avvaktan på ledig
plats i kommunens regi.
Funktionshinderverksamheten
Kontaktperson enligt SoL
Två beslut har rapporterats. Ett beslut rapporterades för första gången, har fått
avbrott i verkställigheten under fjärde kvartalet 2014. Skäl till att besluten ännu ej
verkställts är att lämplig kontaktperson saknas.
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Datum

2015-05-25
Kvalitet och utveckling
Carl Morberg

Bilaga

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
enligt SoL och LSS t.o.m. 31 mars 2015
Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 31 mars 2015

Nämnd

Sociala omsorgsnämnden

Inga ej
verkställda
beslut

Ej
verkställda
beslut

X

Typ av insats

Kontaktperson

Korttidsvistelse

Antal dagar
sedan
Man/
beslut
kvinna

90

M

90

M

243

M

669

M

608

M

243

K

212

M

131

M

158

M

362

M

1519

M

133

M

121

M

105

M

354

M

231

M

1965

K

200

K

141

M

320

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

Nämnd

Sociala omsorgsnämnden
forts.

Inga ej
verkställda
beslut

Ej
verkställda
beslut

X

Typ av insats

Daglig verksamhet

Bostad med särskild
service för vuxna

Antal dagar
sedan
Man/
beslut
kvinna

487

M

497

M

1154

M

474

M

316

M

1429

M

121

K

1709

M

277

M

727

K

131

M

172

M

362

M

587

K

167

K

523

K

141

M

166

M

622

M

393

M

127

M

181

K

167

M

349

M

271

M

117

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

Nämnd

Ej
verkställda
beslut

Sociala omsorgsnämnden
forts.

X

Typ av insats

Bostad med särskild
service för vuxna

Antal dagar
sedan
Man/
beslut
kvinna

387

K

117

M

Analys
Sociala omsorgsnämnden
Funktionshinderverksamheten
Kontaktperson enligt LSS
16 beslut rapporterades som ej verkställda. Sju av besluten rapporterades för första
gången, 6 av dessa har fått avbrott i verkställigheten under fjärde kvartalet 2014.
Det har ännu inte varit möjligt att hitta lämpliga kontaktpersoner för uppdragen.
En person har tackat nej till erbjudande.
För övriga gäller att insatsen inte har kunnat verkställas då lämplig kontaktperson
saknas.
Flera av besluten är svåra att verkställa beroende på funktionsnedsättningar som
kräver särskild kompetens hos kontaktpersonen. Brukare som beviljats insatsen kan
också ha speciella önskemål om kontaktperson, t.ex. kön, ålder, intressen m.m. som
kan vara svåra att matcha. Ofta krävs flera personliga möten innan man hittar en
kontaktperson som passar. Besluten rapporteras som ej verkställda under detta arbete
oavsett hur många försök till ”matchning” som gjorts. Det händer också att tilltänkta
kontaktpersoner tackar nej då uppdragen har ställt krav på särskild kompetens eller på
annat sätt ansetts alltför krävande.
Korttidsvistelse enligt LSS
Fyra beslut rapporterades som ej verkställda. Tre av besluten rapporterades för första
gången. Två skäl till att besluten ännu ej verkställts är resursbrist, t.ex. saknar ledig
bostad.
Ett beslut kvarstår sedan 2009, familjen har tackat nej till erbjudanden. Insatsen håller
på att omprövas eftersom personens företrädare uppger att de inte vill ha korttidsvistelse i denna form längre.
Daglig verksamhet enligt LSS
Tre beslut rapporterades som ej verkställda. En deltagare kan inte nås, handläggaren
är informerad. En deltagare är svår att få ut i verksamhet, familjen har stora krav på
verksamheten. En deltagare har erbjudits två olika studiebesök. Det senaste studiebesöket som erbjöds kom personen inte till och går nu inte att nå.
Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS
25 beslut har rapporterats som ej verkställda beslut om bostad med särskild service
för vuxna enligt LSS. Elva av besluten rapporterades för första gången.
Flertalet beslut har inte kunnat verkställas då det saknas bostäder i Borås.
Elva personer har tackat ja till erbjudna platser och kommer att flytta in under 2015.
Tre personer har tackat nej till erbjudande och en person har valt att flytta från sin
bostad. Övriga beslut har inte kunnat verkställas då de lägenheter som blivit lediga
inte har motsvarat brukarnas önskemål om specifik stadsdel eller brukarnas behov
utifrån funktionsnedsättning och/eller ålder.

KU 4
BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Bengt Wahlgren (FP) och Patric
Cerny (FP); Stöd till unga dementa ute i samhället
och deras anhöriga
I motionen föreslås att Stadsdelsnämnd Öster med sitt övergripande ansvar för vård och omsorg
av äldre dementa får i uppdrag att i samarbete med Demensteamet konstatera behovet av stöd till
unga dementa ute i samhället samt föreslå åtgärder för stöd till dem och deras anhöriga.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad
Sociala omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda behovet av ytterligare stöd till unga dementa samt föreslå
åtgärder för stöd till dem och deras anhöriga. Uppdraget ska vara genomfört senast 30 november 2015

4-5-2015
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

20150511
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0592
Programområde: 3
Handläggare: Ewa Luvö, tfn 35 30 40
Datum/avdelningschef: Ingegerd Eriksson 2015-04-28
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Dnr 2014/KS0592

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ewa Luvö
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Bengt Wahlgren (FP) och
Patric Cerny (FP): Stöd till unga dementa ute i
samhället och deras anhöriga
Bengt Wahlgren (FP) och Patric Cerny (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 14 augusti 2014 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att ”Stadsdelsnämnd Öster med sitt övergripande ansvar för vård
och omsorg av äldre dementa får i uppdrag att i samarbete med Demensteamet konstatera behovet av stöd till unga dementa ute i samhället samt föreslå åtgärder för stöd
till dem och deras anhöriga.”
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnd Öster och Sociala omsorgsnämnden.
Stadsdelsnämnd Östers yttrande
I motionen beskrivs hur demenssjukdomar uppmärksammas allt mer men att unga
personer med demenssjukdom inte får den uppmärksamhet som de förtjänar. De
lever ofta ute i samhället med sina familjer och behovet av stöd från samhället är
mycket stort, dels till de sjuka dels till de anhöriga.
Motionärerna föreslår därför att Stadsdel Öster får i uppdrag att i samarbete med
demensteamet, konstatera behovet av stöd till unga personer med demenssjukdom
ute i samhället samt föreslå åtgärder för stöd till dem och deras anhöriga.
Stadsdelsnämnden Öster anser att det är en viktig målgrupp att arbeta för. Det är
angeläget att nå ut till dessa personer och deras anhöriga i ett tidigt skede i sjukdomsförloppet för att kunna erbjuda hjälp och stöd.
Stadsdelsnämnden Östers kommungemensamma verksamhet ansvarar redan idag för
en äldreinformatör, två anhörigkonsulenter och ett demensteam bestående av fyra
personer. Dessa personer har i sitt uppdrag att arbeta med frågan. Stadsdelsnämnden
Öster förutsätter att detta arbete fortsätter inom ramen för det kommungemensamma
uppdraget och avstyrker därmed förslaget.
Stadsdelsnämnd Öster beslutar att avstyrka motionen efter omröstning med sju mot
fyra
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Sociala omsorgsnämndens yttrande i sammanfattning
Sociala omsorgsnämnden har tagit del av Bengt Wahlgrens och Peter Cernys motion
angående stöd till unga dementa och deras anhöriga. Nämnden instämmer i att stödet
för unga med olika slags demenssjukdomar är viktiga för att dessa ska kunna leva ett
vardagsliv så länge som möjligt. Nämnden ser positivt på att stödet under senare år
har förbättrats och att nya resurser har tillskapats. Bland annat är Borås Demensteam
en viktig resurs som i ett tidigt skede kan informera om olika stödformer, hjälpmedel
mm.
Det som särskilt har saknats är en dagverksamhet för yngre. Denna verksamhet rekommenderas av Nationella riktlinjer både som en relevant insats för den enskilde
och som en hälsoekonomisk god insats för målgruppen. Där finns det möjligheter att
speciellt hantera de speciella frågeställningar som yngre personer har och ge ett gott
kvalitativt stöd till målgruppen.
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen delar motionärernas uppfattning om vikten att yngre dementas
behov behöver uppmärksammas och kartläggas men att det är Sociala omsorgsnämnden som har ansvaret för personer under 65 år. Det är därför de som bör utreda behovet av ytterligare stöd i samarbete med kommungemensam äldreomsorg, Borås
demensteam, och ge förslag på åtgärder för stöd till dem och deras anhöriga.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad
Sociala omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda behovet av ytterligare stöd till unga dementa
samt föreslå åtgärder för stöd till dem och deras anhöriga. Uppdraget ska vara genomfört
senast 30 november 2015.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Chef Kvalitet och utveckling

STÖD TILL UNGA DEMENTA UTE I SAMHÄLLET OCH DERAS ANHÖRIGA

Demenssjukdomar av olika slag uppmärksammas allt mer i vårt samhälle. Oftast gäller det
äldre dementa från ca 60-65 år och uppåt.
En grupp som inte fått den uppmärksamhet som den förtjänar är de yngre dementa från
cirka 40 år till cirka 60 år. De lever ofta ute i samhället med sina familjer. Behovet av stöd
från samhället är mycket stort, dels till de sjuka, dels till deras anhöriga.
Borås demensteam har uppmärksammat problemen med de unga dementa men också
konstaterat brister i samhällets engagemang och stöd.
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi
att Stadsdel Öster med sitt övergripande ansvar i sådana här frågor får i uppdrag att i
samarbete med Demensteamet konstatera behovet av stöd till unga dementa ute i
samhället samt föreslå åtgärder för stöd till dem och till deras anhöriga.

Bengt Wahlgren (FP)

Patric Cerny (FP)
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Dialog om samverkan kring evidensbaserad vård för
personer som injicerar droger
Borås Stad har haft ett möte med Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden. Vid mötet informeras om att
Trollhättans Stad deltar i och genomför en förstudie om sprututbytesprogram med Norra Hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen avvaktar med svar till Västra Götalandsregionen tills förstudien inom Norra Hälso –och
sjukvårdsnämnden genomförts.
Kommunstyrelsen avvaktar ytterligare information från Västra Götalandsregionen.

12-5-2015
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-05-12
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0295
Programområde: 3
Handläggare: Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65
Datum/avdelningschef: 2015-05-06/Ingegerd Eriksson

T~~VASTRA
v GOTALAN DSRECIONEN
Datum 201 5-03-13
Diarienummer HS 13 1-2015
Kommunstyrelsen
Borås Stad
501 80 Borås

Dialog om samverkan kring evidensbaserad vård
för personer som injicerar droger
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade vid sammanträde 201 5-02-27 att uppdra
till hälso- och sjukvårdsdirektören att undersöka möjligheterna till fördjupad
dialog om evidensbaserad vård för personer som injicerar droger med i
sammanhanget relevanta kommuner i Västra Götaland.
Folkhalsomyndigheten har nyligen tagit fram ett vagledningsdokument som
grundas på aktuell forskning och kunskap, och beskriver hur hälsofrämjande och
förebyggande arbete med hiv och hepatit ska bedrivas för personer som injicerar
droger. Viktiga områden som där beskrivs är att (I) genom en grundläggande
behovsanalys få ökad kunskap och förståelse för målgruppens behov, (II) utforma
lågtröskelverksamheter med bland annat testning, rådgivning, byte av injektionsverktyg, vaccination och kuratorshjalp, (III) personalen har ratt kompetens och
attityd samt att, om möjligt, målgruppen kan vara delaktig, och (IV) att förlägga
verksamheten till strategiska arenor dar målgruppen ofta förekommer.
Sedan 2006 är det tillåtet för landstingen att, tillsammans med en eller flera
kommuner, starta sprututbytesprogram. Dessa bör, som vagledningsdokumentet
nogsamt beskriver, vara integrerade med andra hälsofrämjande insatser. Program
finns idag på sex platser i tre landsting och diskussioner förs nu i ytterligare tre.
I övriga landsting kommer frågan, utifrån vagledningsdokumentet, nu åter att
aktualiseras. För att uppnå en jämlik vård i landet bör motsvarande möjligheter
finnas i Västra Götaland.
Vi önskar nu därför inleda en fördjupad dialog med Borås Stad, med målet att
kunna erbjuda en vård som är evidensbaserad, jam,lik,?rdsofiämjande och
sjukdomsförebyggande för personer som
-.
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,"

c ..

/

/'

"d?----

,Ann Soderström
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Smittskyddslakare

Bilaga: Hälsofrämjande och förebyggande arbete med hiv och hepatit för personer
som injicerar droger - en vägledning. Folkhalsomyndigheten 2015 (2 ex)

Postadress:
Regionkansliet
Lillhagsparken 5
405 44 Göteborg

Besöksadress:
Lillhagsparken 5
Göteborg

Telefon:
010-441 O0 O0

Webbplats:
www.vgregion.se

E-post:
post@vgregion.se
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Försäljning av fastigheten Hindared 1:9 i Tämta
Borås Stad äger, med hälften vardera, fastigheten Hindared 1:9 ihop med en privat fastighetsägare.
Ägarförhållandena, det geografiska läget och att Borås Stad inte äger någon mark i närheten motiverar
en försäljning. Köparna äger fastigheten bredvid. Skogsavdelningen har gjort en okulär uppskattning av
virkesvolymen och bedömer värdet till cirka 200 000 kr. Fastigheten har en totalareal på 23 378 m².
Köpeavtal har upprättats där Borås Stad och den private hälftenägaren säljer fastigheten Hindared 1:9
för 200 000 kr. Betalning och tillträde sker 2015-06-01.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunen och den private hälftenägaren säljer fastigheten Hindared 1:9 till köparna för 200 000 kr enligt träffat avtal.

2015-04-28
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-04-30
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0328 253
Programområde: 2
Handläggare: Peter Zettergren, tfn 35 72 94
Datum/avdelningschef: 2015-04-28/ Edward Isaksson

Mellan Borås Stad, 212000-1561, genom Kommunstyrelsen, 501 80 BORÅS och
med hälften (½) vardera, nedan
kallad säljarna och
, båda
med adressen
, med hälften (½) vardera, nedan kallad köparna
träffas följande

KÖPEAVTAL
1. Överlåtelseförklaring
Säljarna överlåter till köparna fastigheten Borås Hindared 1:9. Fastigheten överlåtes fri från
samtliga eventuella penninginteckningar och/eller övriga eventuella skuldförbindelser.
2. Köpeskilling
Köpeskillingen är tvåhundratusen (200 000) kronor.
3. Tillträde
Tillträde sker 2015-06-01.
4. Betalning
Köpeskillingen skall betalas senast 2015-06-01. Säljarna översänder faktura.
5. Inteckningar
Säljarna garanterar att det vid tillträdet inte finns några penninginteckningar i fastigheten samt att
ej heller ansökan om inteckning gjorts eller kommer att göras. Säljarna skall lösa eventuella lån
och pantbrev skall överlämnas till köparna på tillträdesdagen.
6. Servitut och nyttjanderätter
I övrigt garanterar säljarna att inte andra gravationer (servitut, nyttjanderätter etc.) belastar
fastigheten än de som finns redovisade i fastighetsregistret.
7. Utgifter för fastigheten
Säljarna skall fram till och med tillträdesdagen betala samtliga för fastigheten utgående skatter och
avgifter. Köparna betalar motsvarande kostnader för tiden därefter.
8. Köpebrev
Sedan köpeskillingen till fullo erlagts utfärdar säljarna köpebrev. Köparna betalar
lagfartskostnaden.
9. Fastigheternas skick
Fastigheten överlåtes i det skick det befinner sig i vid undertecknandet av detta avtal. Säljarna får
därefter inte avverka skog eller vidtaga några åtgärder som kan minska fastighetens värde.
Köparna godtar fastighetens skick och avstår med bindande verkan från krav mot säljarna på
grund av fel och brister inom fastigheten.
10. Giltighet
Avtalet är för sin giltighet beroende av att avtalet godkännes av Kommunstyrelsen i Borås Stad
genom beslut som vinner laga kraft.
Skulle avtalet inte komma att gälla på grund av ovan nämnda villkor ska ersättningsskyldighet inte
föreligga för någon part. Säljarna återbetalar eventuell erlagd köpeskilling till köparna utan ränta.

Detta avtal har upprättats i tre exemplar varav säljarna tagit två och köparna ett.
Borås 2015-

Fristad 2015-

Säljarna
(med hälften ½)

Köparna

Borås Stad
Kommunstyrelsen
__________________________
Ulf Olsson

__________________________

__________________________
Edward Isaksson

__________________________

Kommunens namnteckning bevittnas:

Köparnas namnteckning bevittnas:

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

Kommunstyrelsens ordförande

T.f. Markchef

Fristad 2015Säljarna
(med hälften ½)
__________________________
Kenth Augustsson

Kenths namnteckning bevittnas:

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

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

Regler för färdtjänst
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Förslag till justering av Regler för färdtjänst godkänns

2015-04-29
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-04-30
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0820 736
Programområde: 2
Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 40
Datum/avdelningschef: 2014-12-10/Christer Johansson

Sida
1(1)
2015-05-25

Dnr 2014/KS0820

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell
Kommunfullmäktige

Regler för färdtjänst
Tekniska nämnden föreslår att Regler för färdtjänst justeras enligt bifogat förslag.
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot detta.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Förslag till justering av Regler för färdtjänst godkänns

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
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

Sida

1(1)
Datum

Ärendenummer

2014-11-18
Handläggare: Christer Norberg
Tel 033-35 50 57
Kommunfullmäktige

Regler för färdtjänst
Justeringar har gjorts i Regler för färdtjänst enligt bilaga.
Beslut
Tekniska nämnden föreslår att Regler för färdtjänst justeras enligt upprättat förslag
samt översända dessa till Kommunfullmäktige för beslut.
TEKNISKA NÄMNDEN

Alexis Mouschopanis (M)
Gunnar Isackson

Regler för färdtjänst
Antagna av Kommunfullmäktige 1998-02-19, ändrade 2000-03-23, 2004-02-19, 2006-01-19,
2012-02-23 samt
Gäller fr o m

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 Rätt till färdtjänst

§ 1 Rätt till färdtjänst

Färdtjänst får anlitas av den som efter ansökan fått tillstånd till detta. Tillstånd till färdtjänst ska meddelas den som är folkbokförd i
Borås Stad och som på grund av funktionshinder, vilket är bestående i minst tre månader, har väsentliga svårigheter att förflytta sig
på egen hand eller att resa med allmänna
kommunikationsmedel. Tillståndet till färdtjänst omfattar endast de resor som p g a den
enskildes funktionshinder inte är möjliga att
företa med annat färdsätt

Färdtjänst får anlitas av den som efter ansökan fått tillstånd till detta. Tillstånd till färdtjänst ska meddelas den som är folkbokförd i
Borås Stad och som på grund av funktionshinder, vilket är bestående i minst tre månader, har väsentliga svårigheter att förflytta sig
på egen hand eller att resa med allmänna
kommunikationsmedel. Tillståndet till färdtjänst omfattar endast de resor som på grund
av den enskildes funktionshinder inte är möjliga att företa med annat färdsätt.

2 Prövning av rätt till färdtjänst

§ 2 Prövning av rätt till färdtjänst

Ansökan om tillstånd till färdtjänst samt återkallelse av sådant tillstånd prövas av Tekniska
nämnden och sker utifrån lagen (1997:736)
om färdtjänst och kommunens egna regler
och tillämpningsföreskrifter.

Ansökan om tillstånd till färdtjänst samt återkallelse av sådant tillstånd prövas av Tekniska
nämnden och sker utifrån lagen (1997:736)
om färdtjänst och kommunens egna regler
och tillämpningsföreskrifter.

3 Tillståndets omfattning

§ 3 Tillståndets omfattning

Ett tillstånd till färdtjänst omfattar ett obegränsat antal resor.

Ett tillstånd till färdtjänst omfattar ett obegränsat antal resor.

4 Färdtjänstens utförande

§ 4 Färdtjänstens utförande

Den som beviljats färdtjänst beställer själv,
eller genom ombud, hos beställningscentral
direkta resor från en adress till en annan. Beställning kan göras även för en eventuellt
medföljande passagerare. Beställningscentralen samordnar de resor som beställts.

Den som beviljats färdtjänst beställer själv,
eller genom ombud, hos beställningscentral
direkta resor från en adress till en annan. Beställning kan göras även för en eventuellt
medföljande passagerare. Beställningscentralen samordnar de resor som beställts.

5 Område för färdtjänstresor

§ 5 Område för färdtjänstresor

Färdtjänst ska anordnas inom färdtjänstområdet. Färdtjänstområdet är Borås
Stad och 10 km in i angränsande kommun
samt resor till Landvetter i samband med egen
flygresa. Färdtjänst vid vistelse i annan kommun kan beviljas om särskilda skäl föreligger.

Färdtjänst ska anordnas inom färdtjänstområdet. Färdtjänstområdet är Borås Stad och10
km in i angränsande kommun samt resor till
Landvetter i samband med egen flygresa.
Färdtjänst vid vistelse i annan kommun kan
beviljas om särskilda skäl föreligger.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 Avgifter

§ 6 Avgifter

Vid färdtjänstresa tillämpas samma taxa som
gäller för kontantavgiften inom kollektivtrafiken. Månadsavgiften skall vara densamma
som kostnaden för periodkort i kollektivtrafiken. Avgiften för medresenär är densamma som för färdtjänstresenär. För färdtjänstresa som inte avbeställts kan resenären
debiteras en avgift uppgående till 10 gånger
kontantavgiften för kollektivtrafiken. Avgift
för ledsagare uttas inte.

Vid färdtjänstresa tillämpas samma taxa som
gäller för enkelbiljett inom kollektivtrafiken.
Avgiften för medresenär är densamma som
för färdtjänstresenär. För färdtjänstresa som
inte avbeställts kan resenären debiteras en
avgift uppgående till 10 gånger enkelbiljettavgift inom färdtjänsten. Avgift för ledsagare
uttas inte.

7 Tillämpningsföreskrifter

§ 7 Tillämpningsföreskrifter

Tekniska nämnden ska utfärda tillämpningsfö- Tekniska nämnden skall utfärda erforderliga
reskrifter till dessa regler.
tillämpningsföreskrifter i anslutning till dessa
grunder.
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BESLUTSFÖRSLAG

Kartläggning av hemlöshet och uppföljning av Program mot hemlöshet
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
att godkänna uppföljningen av Program mot hemlöshet och att fastställa föreslagen revidering av programmet.

12-5-2015
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-05-12
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0741 759
Programområde: 3
Handläggare: Lena Frygne, tfn 033-35 58 50
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Kartläggning av hemlöshet och uppföljning av
Program mot hemlöshet
Kommunfullmäktige fastställde Borås Stads Program mot hemlöshet den 22 augusti
2013. Av programmet framgår att Sociala omsorgsnämnden årligen ska kartlägga
hemlösheten, analysera om kommunens insatser har konkreta effekter och ge förslag
på åtgärder till Kommunfullmäktige.
Sociala omsorgsnämnden genomförde en kartläggning av hemlöshet i september
2013. Någon analys gjordes inte då programmet var helt nytt. Kartläggning av hemlöshet i
Borås 2013 bifogas som bilaga 1.
Under första veckan av september 2014 genomfördes den årliga kartläggningen. Kartläggning av hemlöshet i Borås 2014 bifogas som bilaga 2.
Sociala omsorgsnämnden beslutade den 21 april 2015 att godkänna uppföljning av
Program mot hemlöshet. Nämnden konstaterade att Härberget Kastanjen har nyttjats
av allt fler akut hemlösa kommuninvånare som tillfällig logi. För den utsatta målgruppen som har svårast att få bostad har nämnden tydliggjort behovet av fler bostäder i
Lokalförsörjningsplanen. Utslussningslägenheter för kortare tid finns i form av jourlägenheter. ”Bostad först” har påbörjats enligt överenskommelse med AB Bostäder
och uppföljningar med andra hyresvärdar. Det vräkningsförebyggande arbetet fungerar enligt modellen med Sociala omsorgsnämndens samordningsansvar. Uppföljning av
Program mot hemlöshet bifogas som bilaga 3.
Av Sociala omsorgsnämndens uppföljning framgår att utformningen av en lokal överenskommelse med de idéburna organisationerna har överlämnats till Fritids- och
folkhälsoförvaltningen. Detta stämmer väl överens med Fritids- och folkhälsonämndens uppdrag 2015 att samarbetet mellan Fritids- och folkhälsonämnden och
Sociala omsorgsnämnden behöver utvecklas ytterligare vad gäller kontakter med frivilligorganisationerna. Fritids- och folkhälsonämnden har i uppdrag att se över riktlinjerna för föreningsbidrag, där man prövar möjligheterna att som verksamhet räkna
administration/samordning i syfte att utveckla samarbetet med de sociala föreningarna.
En revidering av Program mot hemlöshet bör göras och enligt programmet ansvar
Sociala omsorgsnämnden för revideringar. Föreslagen förändring, att Fritids- och
folkhälsonämnden svarar för utformningen av en lokal överenskommelse med de
idéburna organisationerna, läggs in som ett nytt stycke i under rubriken Organisation
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i Program mot hemlöshet. Som bilaga 4 bifogas reviderat Borås Stads Program mot hemlöshet.
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att godkänna uppföljningen av Program mot hemlöshet och att fastställa föreslagen revidering
av programmet.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef

Kartläggning av hemlöshet i Borås
2013

Sociala omsorgsförvaltningen, 2013-09-30
Handläggare:
Jan Olausson, kvalitetssamordnare, 033-35 71 77

Innehållsförteckning
BAKGRUND ......................................................................................................................................................... 3
UPPGIFTSLÄMNARE OCH OMFATTNING ................................................................................................. 3
SOCIALSTYRELSENS DEFINITION AV HEMLÖSHET ............................................................................. 4
TOTALT ANTAL MÄNNISKOR I HEMLÖS SITUATION ........................................................................... 5
REDOVISNING AV DE OLIKA SITUATIONERNA ...................................................................................... 5
UPPFÖLJNING .................................................................................................................................................... 8

Uppföljning av hemlösheten i Borås 2013

2

Bakgrund
Sociala omsorgsförvaltningen har Kommunfullmäktiges uppdrag att årligen kartlägga
hemlösheten i Borås. Kartläggningen 2013 har genomförts med vecka 36 som mätvecka.
Socialstyrelsen har gjort nationella kartläggningar av hemlöshetens omfattning och karaktär åren
1993, 1999, 2005 och 2011. Åren 2006-2010 gjordes kartläggningar av hemlösheten i Borås av
dåvarande Socialnämnden. 2012 genomfördes kartläggningen i Borås av Sociala
omsorgsnämnden.
Enkäten som använts vid årets undersökning 2013 är densamma som användes 2012 och den
enkät Socialstyrelsen använde vid den riksomfattande kartläggningen 2011. Enkäterna är ifyllda
av anställda i Borås Stad och personen som uppgifterna gäller har inte varit med och fyllt i
enkäten.

Uppgiftslämnare och omfattning
Vid undersökningen 2013 har förfrågan skickats Borås Stads socialtjänst, dvs.
Stadsdelsförvaltningarna, Arbetslivsförvaltningen samt Sociala omsorgsförvaltningen. Resultatet
omfattar därmed enbart personer som har kontakt med dessa förvaltningar.
Respektive förvaltning har besvarat ett formulär för varje person de hade kännedom om som
under vecka 36 befann sig i någon hemlös situation, se vidare Socialstyrelsens definition av
hemlösa. Även uppgifter om barn och ungdomar som lever under hemlösa förhållanden omfattas
av kartläggningen. Asylsökande omfattas dock inte av denna kartläggning.
Socialstyrelsens undersökning 2011 hämtande in uppgifter från betydligt fler uppgiftslämnare,
uppgiftslämnare var socialtjänst, frivilligorganisationer HVB-hem, kriminalvård, frivården, häkten
och anstalter, psykiatriska kliniker och mottagningar kvinno- respektive mansjourer,
beroendekliniker, mottagningar kyrkor, församlingar, diakoner, vårdcentraler och
akutmottagningar.
De personliga ombuden vid Arbetslivsförvaltningen har under 2013 haft ett uppdrag att genom
uppsökande verksamhet kartlägga den akuta hemlösheten i Borås Stad. Uppdraget var att hitta de
personer som inte har kontakt med socialtjänsten och därmed inte omfattas av Borås Stads
ordinarie kartläggning. Arbetet bedrevs genom intervjuer och kontakter med ett drygt 30-tal
verksamheter; ideella organisationer, kyrkor, kommunala verksamheter, privatpersoner med flera.
Personliga ombudens uppdrag är i skrivande stund inte helt slutfört men vissa preliminära
resultat kan redovisas. För fullständiga resultat hänvisas till den rapport som presenteras i
Arbetslivsnämnden vid senare tillfälle.
En skillnad mellan undersökningarna är att enkätundersökning är en ögonblicksbild över vecka
36, medan personliga ombudens undersökning är en mer översiktlig bild över unika individers
specifika situation.
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Socialstyrelsens definition av hemlöshet
I dagligt tal används begreppet hemlös, för att beskriva en person som sover ute eller är hänvisad
till akutboende eller härbärge. Socialstyrelsens definition är bredare och inkluderar människor
som har någonstans där de vistas men som på olika sätt har en osäker boendesituation.
Socialstyrelsens definition av hemlöshet omfattar olika situationer som personer kan befinna sig i
för en kortare eller längre tid. De olika hemlöshetssituationerna nedan omfattar både personers
akuta brist på tak över huvudet och mer långvariga boendeformer som beträffande
kontraktsform inte kan jämställas med eget boende.
Socialstyrelsen förändrade/förtydligade definitionen av hemlöshet i samband med mätningen
2011 vilket försvårar vissa jämförelser av resultaten över tid.
Situation 1
En person är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende eller är uteliggare.
Situation 2
En person är intagen/inskriven på antingen; kriminalvårdsanstalt/behandlingsenhet eller
stödboende inom socialtjänst/landsting/privat vårdgivare/HVB-hem/SIS-institution och
planeras skrivas ut inom tre månader efter mätperioden, men har inte någon egen bostad ordnad
inför utskrivningen/utflyttningen. Hit räknas även de personer som skulle ha skrivits ut/flyttat ut,
men som är kvar på grund av att de inte har någon egen bostad ordnad. Definitionen är
oförändrad från 2005, men har fått ett förtydligande att de personer som skulle ha skrivits

ut/flyttat ut, men som är kvar på grund av att de inte har någon egen bostad ordnad
inkluderas
Situation 2 (enligt definition 2005)
En person som är intagen/inskriven på antingen: kriminalvårdsanstalt/behandlingsenhet eller
stödboende inom socialtjänst/landsting/privat vårdgivare/HVB-hem/SIS-institution och
planeras skrivas ut inom tre månader efter mätperioden men inte har någon bostad ordnad inför
utskrivningen/utflyttningen.
Situation 3
En person bor i en av kommunen ordnad boendelösning (t ex.
försökslägenhet/träningslägenhet/socialt kontrakt/kommunalt kontrakt) på grund av att
personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Det handlar om boendelösningar
med någon form av hyresavtal där boendet är förenat med tillsyn och/eller särskilda villkor eller
regler. Situation 3 har en förändrad formulering till 2011 varför det inte går att göra några
jämförelser med tidigare år gällande situation 3.
Situation 3 (enligt definition 2005)
En person som är intagen/inskriven på behandlingsenheter eller stödboende inom
socialtjänst/landsting/privat vårdgivare/HVB-hem/SIS-institution och inte planeras att skrivas
ut inom tre månader men inte har någon bostad ordnad vid eventuell framtida
utskrivning/utflyttning.
Situation 4
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En person bor tillfälligt och kontraktslöst hos kompisar/bekanta, familj/släktingar eller har ett
tillfälligt (kortare än tre månader efter mätperioden) inneboende- eller andrahandskontrakt hos
privatperson. Den uppgiftslämnande verksamheten har haft kontakt med personen av detta skäl
och känner till att denna hemlöshetssituation gäller under mätperioden.
Motsvarar ungefär tidigare definition (2005), men har ett förtydligande att inneboendeeller andrahandskontrakt gäller hos privatperson.
Situation 4 (enligt definition 2005)
En person som bor tillfälligt och kontraktslöst hos kompisar/bekanta, familj/släktingar eller har
ett tillfälligt inneboende- eller andrahandskontrakt (kortare än tre månader) och har på grund av
denna situation sökt hjälp/varit i kontakt med den uppgiftslämnande
myndigheten/organisationen under mätperioden.
Situation 5
Ett barn eller ungdom (18 år eller yngre) lever av olika skäl under ”hemlösa förhållanden” utanför
familjen, vilket innebär att han/hon befinner sig i en gråzon mellan familjen och vård- och
omsorgssystemet. Detta gäller inte barn och ungdomar (18 år eller yngre) som är placerade
utanför hemmet av socialtjänsten enligt SoL eller LVU.

Totalt antal människor i hemlös situation
Sammanlagt har 297 personer inrapporterats befinna sig i hemlös situation, jämfört med 281 år
2012. Det finns svårigheter att jämföra detta med åren innan 2011 dels p.g.a. att Socialstyrelsen
förändrat/tydliggjort definitionerna och dels p.g.a. att uppgiftslämnarna inte är desamma. I
Socialstyrelsens riksomfattande kartläggning 2011 inrapporterades 383 personer befinna sig i
hemlös situation i Borås. Vid kartläggningen 2011 var uppgiftslämnarna alla myndigheter och
organisationer som kommer i kontakt med människor som befinner sig i hemlös situation. Det är
rimligt att anta att antalet inrapporterade personer kan bli fler om fler rapportörer används vid
kartläggningen.
I Borås Stads mätning 2010 redovisades 128 personer i någon av situationerna. Socialstyrelsens
definition av hemlöshet förtydligades 2011 till att sociala boendelösningar såsom
träningslägenheter, sociala kontrakt med mera skulle ingå vilket gör att dessa uppgifter inte är
jämförbara.

Redovisning av de olika situationerna
Situation 1
Resultat kartläggning i
Borås
Situation 1

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

14

11

19

17

29

36

25

2012 2013
20

25

Situation 1 varierar mellan åren och det är svårt att dra några slutsatser. 2013 är antalet
inrapporterade i situation 1 högre än 2011 och 2012, men inga människor bor i offentliga
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utrymmen/utomhus (”uteliggare”) under vecka 36 2013, vilket kan jämföras med 3 personer
2012, 2 personer 2010 och 4 personer 2009.
Tabell 1 Fördelning av boendesituationer i situation 1 (2012 års siffror inom parantes)

Boendesituation
Kvinnor
Män
Offentliga utrymmen/utomhus
0 (1)
0 (2)
Tält
0 (0)
0 (1)
Husvagn/Camping
1 (0)
2 (1)
Härbärge/Akutboende
2 (0)
6 (11)
Hotell/Vandrarhem
0 (0)
3 (0)
Tillfällig logi*
2 (1)
8 (2)
Skyddat boende**
1 (1)
0 (0)
Summa
6 (3)
19(17)
* Jourboende/Korttidsboende/Lågtröskelboende
** inkl. kvinnojour
De preliminära resultaten från de personliga ombudens undersökning visar att det finns 12
personer inom situation 1 som inte har kontakt med socialtjänsten. Dessa 12 är personer som
sover ute, i trappuppgångar, förråd eller källare/vind.
Det finns dessutom 6 personer som befinner sig i tidvis i situation 1 och tidvis i situation 4.
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Situation 2
Resultat kartläggning i
Borås
Situation 2

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

18

12

11

22

17

24

90

2012 2013
55

67

Antalet människor som befinner sig i situation 2 har ökat något. Resultatet 2011 är markant högre
än övriga år. Uppgiftslämnare i Socialstyrelsens kartläggning är fler än kommunen. Resultatet kan
tyda på att kommunen inte har kännedom om en stor andel av de som befinner sig inom
kriminalvård, landsting m fl. och planeras skrivas ut inom 3 månader.

Situation 3
Resultat kartläggning i
Borås
Situation 3

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012 2013

150

144

139

Socialstyrelsen förändrade/förtydligade definitionen inför mätningen 2011 vilket gör att resultatet
inom situation 3 inte kan jämföras med tidigare mätningar.

Situation 4
Resultat kartläggning i
Borås
Situation 4

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

63

41

62

58

46

49

94

2012 2013
62

59

Antalet människor som bor tillfälligt och kontraktslöst varierar något över tid. Resultatet 2011 är
högre än övriga år vilket kan bero på antalet uppgiftslämnare i undersökningen.
De personliga ombudens preliminära resultat visar att 10 personer befinner sig i situation 4. Här
kan även finnas ett stort mörkertal. Det vill säga personer som vi ännu inte har kännedom om.

Situation 5
Fyra barn/ungdomar lever under ”hemlösa förhållanden” utanför familjen. Det är tre män och
en kvinna. Tre bor inneboende hos släkt eller vänner och en har socialt kontrakt.
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Uppföljning
Mer än hälften människorna som befinner sig i hemlös situation v 36 2013 (142 av 297) har inte
missbruksproblem. En fjärdedel (75 av 297) har varken problem med missbruk eller ekonomi. Av
de som inte har problem med varken missbruk eller ekonomi befinner sig majoriteten i situation
3 eller 4 vilket innebär att de har socialt kontrakt eller bor tillfälligt och kontraktslöst. Inom dessa
områden har det inte skett någon förskjutning från föregående år.
51 av de 297 personerna som befann sig i hemlös situation under mätveckan har befunnit sig i
hemlös situation i över 10 år.
102 av de 297 personerna (34 %) som befann sig i hemlös situation under mätveckan har barn
under 18 år. Av dessa befinner sig de flesta i situation 3 d.v.s. de bor i en boendelösning som
kommunen ordnat.
Hemlöshet har varit ett återkommande problem för de flesta (62 %).

Män och kvinnor
Andelen kvinnor har de senaste åren varit ca 35 %.
Av männen som befinner sig i hemlös situation är en större andel i situation 1 än motsvarande
kvinnor. Det är en större andel kvinnor i situation 3.
Kvinnor
Män
Totalt

Situation 1
6
19
25

Situation 2
16
51
67

Situation 3
64
74
139*

Situation 4 Totalt
17
106
42
190
62
297*

* 1 person ej redovisat kön

Figur 1 Andel av hemlösa per situation och kön
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Kartläggning av hemlöshet i Borås 2014
Nämndens beslut
Sociala omsorgsnämnden beslutar att översända rapporten till
Kommunstyrelsen.
Nämndens yttrande i sin helhet
Sociala omsorgsförvaltningen har Kommunfullmäktiges uppdrag att årligen
kartlägga hemlösheten i Borås. Kartläggningen 2014 har genomförts med vecka
36 som mätvecka. Socialstyrelsen har gjort nationella kartläggningar av
hemlöshetens omfattning och karaktär åren 1993, 1999, 2005 och 2011. Åren
2006-2010 gjordes kartläggningar av hemlösheten i Borås av dåvarande
Socialnämnden. 2012 och 2013 genomfördes kartläggningen i Borås av Sociala
omsorgsnämnden. Mätningen utgår ifrån Socialstyrelsens breda definition av
hemlöshet som inkluderar människor som har någonstans där de vistas men som
på olika sätt har en osäker boendesituation.
Enkäten som använts vid årets undersökning 2014 är densamma som den
enkät Socialstyrelsen använde vid den riksomfattande kartläggningen 2011,
enkäten användes även vid kartläggningen 2013. Enkäterna har besvarats av
Borås Stads socialtjänst, dvs. Stadsdelsförvaltningarna, Arbetslivsförvaltningen samt Sociala omsorgsförvaltningen.
Sammanlagt har 331 personer inrapporterats befinna sig i hemlös situation,
jämfört med 297 år 2013. Det finns svårigheter att jämföra detta med åren innan
2011 dels p.g.a. att Socialstyrelsen förändrat/tydliggjort definitionerna och dels
p.g.a. att uppgiftslämnarna inte är desamma. I Socialstyrelsens riksomfattande
kartläggning 2011 inrapporterades 383 personer befinna sig i hemlös situation i
Borås. Vid kartläggningen 2011 var uppgiftslämnarna alla myndigheter och
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Bakgrund
Sociala omsorgsförvaltningen har Kommunfullmäktiges uppdrag att årligen kartlägga
hemlösheten i Borås. Kartläggningen 2014 har genomförts med vecka 36 som mätvecka.
Socialstyrelsen har gjort nationella kartläggningar av hemlöshetens omfattning och karaktär åren
1993, 1999, 2005 och 2011. Åren 2006-2010 gjordes kartläggningar av hemlösheten i Borås av
dåvarande Socialnämnden. 2012 och 2013 genomfördes kartläggningen i Borås av Sociala
omsorgsnämnden.
Enkäten som använts vid årets undersökning 2014 är densamma som användes 2013 och den
enkät Socialstyrelsen använde vid den riksomfattande kartläggningen 2011. Enkäterna är ifyllda
av anställda i Borås Stad och personen som uppgifterna gäller har inte varit med och fyllt i
enkäten.

Uppgiftslämnare och omfattning
Vid undersökningen 2014 har förfrågan skickats Borås Stads socialtjänst, dvs.
Stadsdelsförvaltningarna, Arbetslivsförvaltningen samt Sociala omsorgsförvaltningen. Resultatet
omfattar därmed enbart personer som har kontakt med dessa förvaltningar.
Respektive förvaltning har besvarat ett formulär för varje person de hade kännedom om som
under vecka 36 befann sig i någon hemlös situation, se vidare Socialstyrelsens definition av
hemlösa. Även uppgifter om barn och ungdomar som lever under hemlösa förhållanden omfattas
av kartläggningen. Asylsökande omfattas dock inte av denna kartläggning.
Socialstyrelsens undersökning 2011 hämtande in uppgifter från betydligt fler uppgiftslämnare,
uppgiftslämnare var socialtjänst, frivilligorganisationer HVB-hem, kriminalvård, frivården, häkten
och anstalter, psykiatriska kliniker och mottagningar kvinno- respektive mansjourer,
beroendekliniker, mottagningar kyrkor, församlingar, diakoner, vårdcentraler och
akutmottagningar.
De personliga ombuden vid Arbetslivsförvaltningen hade under 2013 ett uppdrag att genom
uppsökande verksamhet kartlägga den akuta hemlösheten i Borås Stad. Uppdraget var att hitta de
personer som inte har kontakt med socialtjänsten och därmed inte omfattas av Borås Stads
ordinarie kartläggning. Arbetet bedrevs genom intervjuer och kontakter med ett drygt 30-tal
verksamheter; ideella organisationer, kyrkor, kommunala verksamheter, privatpersoner med flera.
Denna kartläggning har inte gjorts 2014 och de Personliga ombuden har inte deltagit i den
aktuella undersökningen.

Socialstyrelsens definition av hemlöshet
I dagligt tal används begreppet hemlös, för att beskriva en person som sover ute eller är hänvisad
till akutboende eller härbärge. Socialstyrelsens definition är bredare och inkluderar människor
som har någonstans där de vistas men som på olika sätt har en osäker boendesituation.
Socialstyrelsens definition av hemlöshet omfattar olika situationer som personer kan befinna sig i
för en kortare eller längre tid. De olika hemlöshetssituationerna nedan omfattar både personers
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akuta brist på tak över huvudet och mer långvariga boendeformer som beträffande
kontraktsform inte kan jämställas med eget boende.
Socialstyrelsen förändrade/förtydligade definitionen av hemlöshet i samband med mätningen
2011 vilket försvårar vissa jämförelser av resultaten över tid.

Situation 1
En person är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende eller är uteliggare.

Situation 2
En person är intagen/inskriven på antingen; kriminalvårdsanstalt/behandlingsenhet eller
stödboende inom socialtjänst/landsting/privat vårdgivare/HVB-hem/SIS-institution och
planeras skrivas ut inom tre månader efter mätperioden, men har inte någon egen bostad ordnad
inför utskrivningen/utflyttningen. Hit räknas även de personer som skulle ha skrivits ut/flyttat ut,
men som är kvar på grund av att de inte har någon egen bostad ordnad. Definitionen är
oförändrad från 2005, men har fått ett förtydligande att de personer som skulle ha skrivits

ut/flyttat ut, men som är kvar på grund av att de inte har någon egen bostad ordnad

inkluderas.
Situation 2 (enligt definition 2005)
En person som är intagen/inskriven på antingen: kriminalvårdsanstalt/behandlingsenhet eller
stödboende inom socialtjänst/landsting/privat vårdgivare/HVB-hem/SIS-institution och
planeras skrivas ut inom tre månader efter mätperioden men inte har någon bostad ordnad inför
utskrivningen/utflyttningen.

Situation 3
En person bor i en av kommunen ordnad boendelösning (t ex.
försökslägenhet/träningslägenhet/socialt kontrakt/kommunalt kontrakt) på grund av att
personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Det handlar om boendelösningar
med någon form av hyresavtal där boendet är förenat med tillsyn och/eller särskilda villkor eller
regler. Situation 3 har en förändrad formulering till 2011 varför det inte går att göra några
jämförelser med tidigare år gällande situation 3.
Situation 3 (enligt definition 2005)
En person som är intagen/inskriven på behandlingsenheter eller stödboende inom
socialtjänst/landsting/privat vårdgivare/HVB-hem/SIS-institution och inte planeras att skrivas
ut inom tre månader men inte har någon bostad ordnad vid eventuell framtida
utskrivning/utflyttning.

Situation 4
En person bor tillfälligt och kontraktslöst hos kompisar/bekanta, familj/släktingar eller har ett
tillfälligt (kortare än tre månader efter mätperioden) inneboende- eller andrahandskontrakt hos
privatperson. Den uppgiftslämnande verksamheten har haft kontakt med personen av detta skäl
och känner till att denna hemlöshetssituation gäller under mätperioden.
Motsvarar ungefär tidigare definition (2005), men har ett förtydligande att inneboendeeller andrahandskontrakt gäller hos privatperson.
Situation 4 (enligt definition 2005)
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En person som bor tillfälligt och kontraktslöst hos kompisar/bekanta, familj/släktingar eller har
ett tillfälligt inneboende- eller andrahandskontrakt (kortare än tre månader) och har på grund av
denna situation sökt hjälp/varit i kontakt med den uppgiftslämnande
myndigheten/organisationen under mätperioden.

Situation 5
Ett barn eller ungdom (18 år eller yngre) lever av olika skäl under ”hemlösa förhållanden” utanför
familjen, vilket innebär att han/hon befinner sig i en gråzon mellan familjen och vård- och
omsorgssystemet. Detta gäller inte barn och ungdomar (18 år eller yngre) som är placerade
utanför hemmet av socialtjänsten enligt SoL eller LVU.

Totalt antal människor i hemlös situation
Sammanlagt har 331 personer inrapporterats befinna sig i hemlös situation, jämfört med 297 år
2013. Det finns svårigheter att jämföra detta med åren innan 2011 dels p.g.a. att Socialstyrelsen
förändrat/tydliggjort definitionerna och dels p.g.a. att uppgiftslämnarna inte är desamma. I
Socialstyrelsens riksomfattande kartläggning 2011 inrapporterades 383 personer befinna sig i
hemlös situation i Borås. Vid kartläggningen 2011 var uppgiftslämnarna alla myndigheter och
organisationer som kommer i kontakt med människor som befinner sig i hemlös situation. Det är
rimligt att anta att antalet inrapporterade personer kan bli fler om fler rapportörer används vid
kartläggningen.
I Borås Stads mätning 2010 redovisades 128 personer i någon av situationerna. Socialstyrelsens
definition av hemlöshet förtydligades 2011 till att sociala boendelösningar såsom
träningslägenheter, sociala kontrakt med mera skulle ingå vilket gör att dessa uppgifter inte är
jämförbara.

Redovisning av de olika situationerna
Situation 1
Resultat
kartläggning i
Borås
Situation 1

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

14

11

19

17

29

36

25

2012 2013 2014

20

25

25

Situation 1 varierar mellan åren och det är svårt att dra några slutsatser. 2014 är antalet
inrapporterade i situation 1 högre än 2012 och 2013, och en person bor i offentliga
utrymmen/utomhus (”uteliggare”) 2014, vilket kan jämföras med 0 personer 2013 och 3 personer
2012.
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Tabell 1 Fördelning av boendesituationer i situation 1 (2013 års siffror inom parantes)

Boendesituation
Offentliga utrymmen/utomhus
Psykakuten
Husvagn/Camping
Härbärge/Akutboende
Hotell/Vandrarhem
Tillfällig logi*
Ofrivillig kontraktslöst boende hos kompisar/bekanta
Skyddat boende**
Vet ej
Summa
* Jourboende/Korttidsboende/Lågtröskelboende
** inkl. kvinnojour

Kvinnor
0 (0)
1 (0)
1 (1)
1 (2)
0 (0)
4 (2)
0 (0)
0 (1)
1 (0)
9 (6)

Män
1 (0)
0 (0)
1 (2)
9 (6)
1 (3)
5 (8)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
19 (19)

Situation 2
Resultat kartläggning
i Borås
Situation 2

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
18

12

11

22

17

24

90

55

67

34

Antalet människor som befinner sig i situation 2 har minskat. Resultatet 2011 är markant högre
än övriga år. Uppgiftslämnare i Socialstyrelsens kartläggning är fler än kommunen. Resultatet kan
tyda på att kommunen inte har kännedom om en stor andel av de som befinner sig inom
kriminalvård, landsting m fl. och planeras skrivas ut inom 3 månader. Vi har även uppgifter om
att antalet personer inom kriminalvården har minskat vilket kan vara en del i resultatet.

Situation 3
Resultat
kartläggning i
Borås
Situation 3

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012 2013 2014

150

144

139

213

Socialstyrelsen förändrade/förtydligade definitionen inför mätningen 2011 vilket gör att resultatet
inte kan jämföras med tidigare mätningar.
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Situation 4
Resultat
kartläggning i
Borås
Situation 4

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

63

41

62

58

46

49

94

2012 2013 2014

62

59

58

Antalet människor som bor tillfälligt och kontraktslöst varierar något över tid. Resultatet 2011 är
högre än övriga år vilket kan bero på antalet uppgiftslämnare i undersökningen.
Här kan även finnas ett stort mörkertal.

Situation 5
Resultat
kartläggning i
Borås
Situation 5

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012 2013 2014

4

1

Fyra barn/ungdomar levde under ”hemlösa förhållanden” utanför familjen 2013 jämfört med en
ungdom 2014 och den personen bodde på hotell/vandrarhem.

Uppföljning
Mer än hälften av människorna som befinner sig i hemlös situation v 36 2014 (191 av 331) har
inte missbruksproblem. 28 % (93 av 331) har varken problem med missbruk eller ekonomi. Av
de som inte har problem med varken missbruk eller ekonomi befinner sig majoriteten i situation
3 eller 4 vilket innebär att de har socialt kontrakt eller bor tillfälligt och kontraktslöst. Inom dessa
områden har det inte skett någon förskjutning från föregående år.
125 av de 331 personerna har försörjningsstöd, 11 personer saknar inkomstkälla och 21 personer
har ålderspension.
54 av de 331 personerna som befann sig i hemlös situation under mätveckan har befunnit sig i
hemlös situation i över 10 år.
126 av de 331 personerna (38 %) som befann sig i hemlös situation under mätveckan har barn
under 18 år. Av dessa befinner sig de flesta i situation 3 d.v.s. de bor i en boendelösning som
kommunen ordnat.
Hemlöshet har varit ett återkommande problem för de flesta (62 %).
Antalet i situation 2 har minskat samtidigt som de i situation 3, kommunalt ordnade
boendelösningar, har ökat.
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Män och kvinnor
Andelen kvinnor har de senaste åren varit ca 38 %.
Av männen som befinner sig i hemlös situation är en större andel i situation 1 än motsvarande
kvinnor. Det är en större andel kvinnor i situation 3.
Antal kvinnor/män
Kvinnor
Män
*ej redovisat kön
Totalt

Situation 1
9
19

Situation 2
9
25

28

34

* 1 person ej redovisat kön

Situation 3
81
131
1
213*

Situation 4
26
29
62

Situation 5 Totalt
1

126
204
1
331*

Figur 1 Andel av hemlösa per situation och kön
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Uppföljning av Program mot hemlöshet
Nämndens beslut
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna och översända uppföljningen med
förändringsförslag gällande utformningen av lokal överenskommelse till
kommunfullmäktige avseende Borås Stads Program mot hemlöshet för år 2014.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Härbärget Kastanjen har nyttjats av fler akut hemlösa kommuninnevånare som
tillfällig logi. Utformningen av en Lokal överenskommelse med de idéburna
organisationerna har överlämnats till Fritid och Folkhälsoförvaltningen. Nämnden har
tydliggjort behovet av fler bostäder för den utsatta målgrupp som har svårast att få
bostad i Lokalförsörjningsplanen och utslussningslägenheter i form av jourbostäder
finns. ”Bostad först” har påbörjats enligt överenskommelse med AB Bostäder och
uppföljningar med andra hyresvärdar. Det vräkningsförebyggande arbetet fungerar
enligt modellen med nämndens samordningsansvar.
Nämndens yttrande i sin helhet
Borås Stad antog den 22 augusti 2013 Program mot hemlöshet. Sociala
omsorgsnämnden har i uppdrag att kartlägga hemlösheten, analysera om kommunens
insatser har konkreta effekter, och ge förslag på åtgärder till Kommunfullmäktige.
Mål 1
Härbärget Kastanjen öppnade i november 2013 och var fullbelagt de första sex
månaderna. Det visade sig att det i stort sett var samma personer som nyttjade
platserna och att det var EU medborgare. Nämnden fattade vid ny öppnandet i
oktober 2014 beslut om att dela upp platserna och begränsa antalet nätter. Genom de
personliga ombudens uppsökande arbete har fler kommuninnevånare bott på
härbärget och begränsningarna har gjort att det inte varit fullbelagt men att betydligt
fler personer har nyttjat platserna.

2

Överenskommelse med de idéburna organisationerna,
I den Folkhälsostrategiska styrgruppen togs hösten 2014 beslut om att utformandet
av en Lokal överenskommelse med de idéburna organisationerna överlämnades till
Fritid och Folkhälso förvaltningen för att få en central hantering av utformandet.
Detta innebär för nämndens vidkommande att en revidering av Program mot
hemlöshet bör ske. Under tiden fortsätter arbetet med hemlöshetsfrågor i två
pågående arbetsgrupper som tidigare. Den ena fokuserar på hemlösheten för EU
medborgare och den andra har fokus mot hemlösa kommuninvånare.
Fler bostäder till de som har svårt att få bostad även i form av övergångs eller socialt kontrakt
Sociala omsorgsnämnden har tydliggjort behoven för den utsatta målgrupp som har
svårast att få bostad i Lokalförsörjningsplanen och i en fortlöpande samverkan med
Lokalförsörjningsnämnden.
Mål 2
Utslussningslägenheter för kortare tid finns i form av jourlägenheter och samverkan
med brukar- och frivilligorganisationerna är ett stöd i att få en bild av hur behoven ser
ut.
Mål 3
Bostad först påbörjades sommaren 2014 utifrån en överenskommelse med AB
Bostäder. Metoden infördes enligt planen i ett långsamt tempo för att hinna utveckla
insatsen och tre personer fick under året eget kontrakt.
Utveckla samverkansformer . I samarbete med hyresvärdarna arbetar förvaltningen med
möjlighet till uppföljning sex månader efter att hyresgästen fått eget kontrakt. Detta
för att underlätta för hyresgästen att få behålla sitt kontrakt.
Metoden har varit framgångsrik då betydligt fler hyresgäster har fått bo kvar i sin
bostad.
Mål 4
Minska antalet vräkningar. Inga barn ska vräkas. Det vräkningsförebyggande arbetet
fungerar enligt modellen med samordningsansvar och samverkan mellan nämnderna
och hyresvärdarna. Det finns ett utvecklingsbehov och samsynen behöver förstärkas
för att metoden ska fungera optimalt.
Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN

Yvonne Persson
Ordförande
Annika Andersson
Förvaltningschef
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Program mot
hemlöshet
Borås Stads program mot hemlöshet är ett led i att hindra att hemlöshet uppstår. Ekonomiska och sociala problem kan vara orsaker, men i hög grad även strukturella faktorer
som t ex tillgången på bostäder. Orsakerna är många och ofta komplicerade, och ständiga
förändringar kräver nya lösningar. Det är viktigt att alla är öppna för att hitta kreativa lösningar.
Hemlösheten är ett allt mer centralt problem för socialtjänsten. Borås Stads bostadsbyggnadsprogram belyser behovet av bostäder för personer med svag ställning på bostadsmarknaden, och vill lösa det i första hand genom överenskommelser med fastighetsägare.
I dagligt tal används begreppet hemlös för en person som sover ute, eller är hänvisad till
akutboende eller härbärge. Socialstyrelsens definition är bredare och inkluderar personer
som på olika sätt har en osäker boendesituation. Inte alla som är hemlösa enligt den definitionen ingår i socialtjänstens ansvar.

Kommunens ansvar
Socialtjänstlagen ger kommunen det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen
efter prövning får det stöd och den hjälp de behöver. Socialtjänsten har inte en ovillkorlig
skyldighet att bistå med bostad.
Utländsk medborgare som inte har uppehållstillstånd ska kunna försörja sig själv, annars
ska denne avvisas. Personen har alltid rätt att söka bistånd från kommunen. Det kan ge
matpengar samt en biljett hem om detta inte kan bekostas på annat sätt, exempelvis genom
ambassad.

Nationella mål och Borås Stads arbete
Regeringen har fyra mål för att motverka hemlösheten. Borås Stads utgår från dessa mål.
Mål 1: Alla ska vara garanterade tak över huvudet och erbjudas insatser efter behov.
Borås Stad kan erbjuda sociala hyreskontrakt, som sedan kan leda till ett eget kontrakt. Vi
har akutplatser som ger stöd och hjälp för hemlösa med missbruksproblem. Vi har möblerade jourlägenheter som kan beviljas som insats. De lägenheterna är i första hand avsedda
för familjer med barn.
Den som är akut hemlös kan få ett personligt ombud. Ombudet kan stödja och vara språkrör i kontakten med myndigheter, och hjälpa personen ta till vara sina resurser på bästa sätt.
Dessa insatser ska fortsätta i den utsträckning som behovet kräver.
Hemlöshet 3

Borås Stad vill utveckla
•
•
•
•

fler bostäder för dem som har svårt att få hyreskontrakt på den ordinarie bostadsmarknaden, t ex övergångsbostäder
ett härbärge som tillfälligt kan ge sängplats, mat och tvättmöjligheter
ytterligare samarbete med frivillig- och brukarorganisationerna
en överenskommelse med de idéburna organisationerna inom det sociala området.

Åtgärderna kan ske i egen regi eller i samarbete med andra.
Mål 2: Minska antalet intagna eller inskrivna på exempelvis kriminalvårdsanstalt
eller behandlingshem, som inte har ordnad bostad inför utskrivning.
Borås Stad stödjer frivilligorganisationer med bidrag till lägenheter för utskrivna. Det stödet
ska fortsätta.
Borås Stad vill utveckla
•
•

utslussningslägenheter för kortare tid efter utskrivning
ytterligare samarbete med frivillig- och brukarorganisationerna.

Mål 3: Underlätta inträde på den ordinarie bostadsmarknaden för dem som är i
boendetrappor, träningslägenheter eller liknande boenden.
Borås Stad vill utveckla
•
•

våra samverkansformer, internt och externt, för att underlätta övergången till den ordinarie bostadsmarknaden, t ex med ”boskolor” och uppföljning sex månader efter eget
kontrakt.
arbete efter metoden ”bostad först”, som utgår från att bostad med förstahandskontrakt är den trygghet som behövs för att gå vidare med sina övriga problem.

Mål 4: Minska antalet vräkningar. Inga barn ska vräkas.
Sociala omsorgsnämnden har samordningsansvaret för det vräkningsförebyggande arbetet, som sker i nära samverkan mellan hyresvärdar, kronofogdemyndigheten och berörda
förvaltningar. Detta har varit framgångsrikt genom tidiga hembesök som skapar förtroende
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hos den enskilde och kan medverka till en lösning, tidig dialog med hyresvärdar, och ”en
väg in” för hyresvärdar där Sociala omsorgsnämnden står för alla kontakter.
Länsstyrelsen stöder kommunerna i att motverka hemlöshet i synnerhet bland barnfamiljer, och analyserar kommunernas arbete med detta. Borås Stad arbetar utifrån regeringens
nollvision. I Borås Stad ska inga barn vräkas.
Det vräkningsförebyggande samarbetet ska fortsätta.
Borås Stad vill utveckla
•

ökat stöd att hantera den egna ekonomin.

Organisation
Sociala omsorgsnämnden har det primära ansvaret för arbetet mot hemlöshet i Borås Stad.
De flesta åtgärder för att motverka hemlöshet faller inom nämndens verksamhetsområde. I vissa situationer, till exempel det vräkningsförebyggande arbetet och när det gäller
våldsutsatta personer, handlar det också om insatser från stadsdelsnämnderna och Arbetslivsnämnden. Det förutsätter en samsyn, och Sociala omsorgsnämnden har där ett samordningsansvar.
Sociala omsorgsnämnden ansvarar också för att driva arbetet med att utveckla de nya insatser mot hemlöshet som beskrivs i detta program. Fritids- och folkhälsonämnden svarar för
utformningen av en lokal överenskommelse med de idéburna organisationerna.
I Sociala omsorgsnämndens samordningsansvar för den sociala boendesituationen ingår att
årligen beskriva behoven för att hindra att hemlöshet uppstår. Detta inkluderar att föreslå
behövda bostäder i lokalresursplanen.

Uppföljning
Sociala omsorgsnämnden ska årligen kartlägga hemlösheten, analysera om kommunens
insatser har konkreta effekter, och ge förslag på åtgärder till Kommunfullmäktige.

Hemlöshet 5
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KRO Sjuhärad – Kommunstyrelsen måste bevaka och bevara Borås goda rykte som skulpturstad
KRO Sjuhärad tillskrev Kommunstyrelsen 2010-10-24 och påtalade vikten av att bevaka och bevara Borås goda rykte som skulpturstad. KRO anförde bl a att Gatukontoret inte besitter rätt kunskap och inte samråder med Kulturnämnden när ex. rondeller utsmyckas med skulpturer. Brevet översändes till Tekniska nämnden och Kulturnämnden för handläggning vars synpunkter kommit in till Kommunstyrelsen.
Tekniska nämnden anför att Utvecklingen i Borås Stad under senare år har präglats av
en strategisk idé om hur centrum ska utformas för att öka dess attraktionskraft. Som
exempel på detta kan nämnas iordningställandet av Sandwalls Plats och ombyggnaden
av Torggatan och Stora Brogatan samt utplacering av skulpturer i stadskärnan. Det
har visat sig vara rätt väg att gå då det har resulterat i en mera öppen och levande
stadsbild med ökad tillgänglighet till såväl allmänna platser som konstverk. Staden har
därigenom förstärkt sin profil som skulpturstad och Tekniska nämnden ser mycket
positivt på denna utveckling. Samarbete är en viktig ingrediens när man bygger en
stad som ska tilltala många och det är viktigt att de som bygger och de som utsmyckar
staden drar åt samma håll. När stora ombyggnadsprojekt planeras i Borås Stad förekommer också ett sådant samarbete.
Tekniska nämnden konstaterar också att med den nya nämndorganisationen följer nya
instruktioner vilka reglerar relationen mellan Tekniska nämndens och Kulturnämndens ansvar på området. Tekniska nämnden ser fram emot ett fördjupat samarbete
med Kulturnämnden i framtida frågor som rör stadens utsmyckning.
Kulturnämndens delar i sak KRO:s uppfattning. Sammanlagt har hela Kulturnämnder
eller representanter från Kulturförvaltningar från ett antal kommuner varit i Borås de
senaste åren för att ta del av den så kallade Borås-modellen för offentlig konst. Det är
av yttersta vikt att Borås Stad formulerar sina ambitioner på området. Lika viktigt som
att kompetens finns för att förverkliga dessa mål är att det finns en organisation för
att driva frågan och förverkliga uppsatta mål. Kulturnämnden gav därför Konstut-
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skottet i uppdrag att ansvara för utvecklingen av Borås skulpturstaden. Konstutskottet skall i sin tur redovisa sitt arbete till Kulturnämnden som fattar det slutgiltiga beslutet i frågor som rör den offentliga konsten. Kommunstyrelsen noterar dock att
Konstutskottet numera är nedlagt.
Kommunstyrelsen kan konstatera att Kulturnämnden har det exklusiva ansvaret ”att i
samråd med berörda institutioner och brukare besluta om konstnärlig utsmyckning av
offentliga platser och byggnader”. Kommunstyrelsen utgår givetvis från att detta åliggande följs av alla inblandade parter när det gäller konstnärlig utsmyckning av staden.
Slutligen har dock Kulturnämnden att ta sitt ansvar genom att formellt besluta om
konstnärlig utsmyckning, givetvis inom de ekonomiska ramar som är tillgängliga.
Upprättad skrivelse översänds till Kulturnämnden, Tekniska nämnden, Lokalförsörjningsnämnden samt KRO Sjuhärad.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef
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Kommunstyrelsen

Angående Borås goda rykte som skulpturstad
Utvecklingen i Borås Stad under senare år har präglats av en strategisk idé om
hur centrum ska utformas för att öka dess attraktionskraft. Som exempel på
detta kan nämnas iordningställandet av Sandwalls Plats och ombyggnaden av
Torggatan och Stora Brogatan samt utplacering av skulpturer i stadskärnan.
Det har visat sig vara rätt väg att gå då det har resulterat i en mera öppen och
levande stadsbild med ökad tillgänglighet till såväl allmänna platser som
konstverk. Staden har därigenom förstärkt sin profil som skulpturstad och
Tekniska nämnden ser mycket positivt på denna utveckling.
Samarbete är en viktig ingrediens när man bygger en stad som ska tilltala
många och det är viktigt att de som bygger och de som utsmyckar staden drar
åt samma håll. När stora ombyggnadsprojekt planeras i Borås Stad förekommer också ett sådant samarbete.
Med den nya nämndorganisationen följer nya instruktioner vilka reglerar
relationen mellan Tekniska nämndens och Kulturnämndens ansvar på
området. Tekniska nämnden ser fram emot ett fördjupat samarbete med
Kulturnämnden i framtida frågor som rör stadens utsmyckning.
TEKNISKA NÄMNDEN I BORÅS

Johan Medelius
ordförande
Gunnar Isackson
teknisk chef

2011-02-03
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Kommunstyrelsen

Yttrande över KRO Sjuhärads skrivelse om Borås Stads satsning
på offentlig konst
Beslut
Kulturnämnden ställer sig bakom KRO Sjuhärads skrivelse om Borås Stads satsning på
offentlig konst, samt ger Konstutskottet i uppdrag att ansvara för utvecklingen av Borås
skulpturstaden efter samråd med Kulturnämnden. Upprättat yttrande sänds till
Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Kulturnämndens konstutskott delar i sak KRO:s uppfattning. Sammanlagt har hela
Kulturnämnder eller representanter från Kulturförvaltningar från 50 olika kommuner
varit i Borås de senaste två åren för att ta del av den så kallade Borås-modellen för
offentlig konst.
Det är av yttersta vikt att även Borås Stad formulerar sina ambitioner på området.
Lika viktigt som att kompetens finns för att förverkliga dessa mål är att det finns
en organisation för att driva frågan och förverkliga uppsatta mål. Det är
Kulturnämndens bestämda uppfattning att Konstutskottet har denna kompetens.
Bakgrund
KRO Sjuhärad har i sin skrivelse redovisat synnerligen värdefulla tankar kring
begreppet Borås skulpturstaden. En satsning som enligt KRO Sjuhärad lätt kan
raseras om man inte noggrant stakar ut en hållbar strategi för framtiden.
Kulturnämndens konstutskott delar i sak KRO:s uppfattning. Sammanlagt har hela
Kulturnämnder eller representanter från Kulturförvaltningar från 50 olika
kommuner varit i Borås de senaste två åren för att ta del av den så kallade Boråsmodellen för offentlig konst. Dessutom har Riksdagens kulturutskott varit på
besök i Borås i samma ärende. Många av dessa kommuner kommer att försöka
göra om Borås Stads resa, när det gäller offentlig konst. Så har t.ex. Västra
Götalandsregionens Fyrbodal skrivit i sina planprogram att de skall bli ”bäst i
Sverige” på offentlig konst.
Det är av yttersta vikt att även Borås Stad formulerar sina ambitioner på området.
Lika viktigt som att kompetens finns för att förverkliga dessa mål är att det finns
en organisation för att driva frågan och förverkliga uppsatta mål.
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Det är Kulturnämndens bestämda uppfattning att Konstutskottet har denna
kompetens. Inom Konstutskottet finns representanter för olika politiska partier,
stadsarkitekten, stadsträdgårdsmästaren, en KRO-representant samt Konstmuseets
chef som sammankallande. Konstutskottet kan liknas vid ett Stadsmiljöråd med all
erforderlig kunskap att driva dessa frågor, samt – inte minst viktigt – att ta de rätta
konstnärliga besluten för hur vårt gemensamma stadsrum skall utvecklas idag och
kommande generationer.
Ett konkret förslag är att Konstutskottet ansvarar för utvecklingen av Borås
skulpturstaden. Konstutskottet skall i sin tur redovisa sitt arbete inför
Kulturnämnden som fattar det slutgiltiga beslutet i frågor som rör den offentliga
konsten.
KULTURNÄMNDEN

Bengt Wahlgren
Ordförande

Lena Frygne
Tf kulturchef
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för Sjuhärads samordningsförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
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Årsredovisning 2014 för Sjuhärads samordningsförbund
Förbundsstyrelsen har fastställt årsredovisning 2014 för Sjuhärads samordningsförbund och revisorerna har tillstyrkt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2014.
Resultatet för år 2014 är -2 198 tkr och det egna kapitalet uppgår till 4 169 tkr.
Samordningsförbundets medlemmar skall var för sig pröva om styrelsen skall beviljas
ansvarsfrihet.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för Sjuhärads samordningsförbund ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2014
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Christer Johansson
Ekonomichef
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Inledning och ändamål
Finansiell samordning av resurser inom rehabiliteringsområdet möjliggörs enligt lag (2003:1210)
under förutsättning att Försäkringskassa, Arbetsförmedling, landsting/region och kommuner deltar
som parter. Genom finansiell samordning kan myndigheterna verka tillsammans och komma
närmare varandra i en permanent samarbetsform. Den finansiella samordningen bedrivs genom ett
fristående samordningsförbund där parterna är representerade.
Sjuhärads samordningsförbund omfattar sedan 2011 ett område med ca 210 000 invånare.
Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för kommunerna Borås, Bollebygd, Mark,
Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Herrljunga och Vårgårda svara för en finansiell samordning
inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra
Götalandsregionens hälso- och sjukvård och berörda kommuner i syfte att underlätta och uppnå en
effektiv resursanvändning. De gemensamma resurserna ska användas för samordnade
bedömningar och insatser som syftar till att den enskilde ska återta eller förbättra sin förmåga att
förvärvsarbeta.

Årets verksamheter
Strukturövergripande samverkan
Verksamheterna har sinsemellan erbjudit stor variation och oftast utförts av personal med
grundanställning i Sjuhärads olika kommuner. Utöver olika grad av kontakter med primärvård
och/eller psykiatri, Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan har verksamheterna ofta
samverkat med individ- och familjeomsorg, socialtjänst och socialpsykiatri. Dessutom har flertalet
haft kontakter med företag och andra aktörer i näringslivet.
I ett par verksamheter utfördes tjänster av personal med grundanställning i vård eller hos
Arbetsförmedlingen medan Försäkringskassans personal i förekommande fall medverkat inom sina
ordinarie uppdrag. Ett myndighetsteam vid Boda vårdcentral har i sin helhet finansierats inom
parternas ordinarie verksamhet. De har mötts för samordningsbehov kring patienter med komplex
problematik. Vid Svenljunga vårdcentral har en annan form av strukturövergripande samverkan
fortsatt att utvecklas under året. Dessa grupper liksom övriga verksamheter med blandad
personalgrupp värderar att kunskapsutbytet och träffarna bidrar till utökade kunskaper om
parternas olika uppdrag och ökar strukturövergripande samverkan.
Konferenser och utbildningstillfällen har riktats till personal inom de samverkande parterna, både i
form av egna arrangerade konferenser samt som föredrag i samband med konferenser eller
informationer som parterna själva eller andra arrangerat. Många av dessa framträdanden har
fokuserat på det utvecklingsarbete som bedrivits inom Projekt KRUT, men andra tema
förekommer med. Exempelvis arrangerades en egen lokal spridningskonferens för just projektet
medan Psykiatrins dag anordnades i samverkan med Borås stad och Västra Götalandsregionen då
projektet var en del av helheten. Utbildning i det nationella uppföljningssystemet SUS har hållits
för handläggare och personal och kompetensutveckling har skett både om och riktat till sociala
företag som ytterligare exempel.
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ESF-rådet har bjudit in till flera olika föredragningar. Spridning av KRUT Över Gränserna har tex
skett till samtliga förstudier i Västsverige, och transnationell koordinator har medverkat vid bla en
europeisk sammankomst, TLN Mobility. Internationella föredragningar har även skett vid besök
från tyska samarbetspartner och då en delegation från olika Norska myndigheter varit på
genomresa i Västra Götalandsregionen. De har fått information om förbundet samt parternas
uppdrag och aktiviteter för personer i behov av samordnad rehabilitering. ESF och flera av
förbundets ägarparter har önskat och fått samordningsmöten för att uppmärksamma gemensamma
frågor och samverkansmöjligheter mellan olika förstudier och ESF-projekt i Sjuhäradsområdet.
I samverkan med övriga samordningsförbund i Sverige, arrangerat av Nationella rådet och NNS
samt Finsam Gotland, hölls frukostseminarie och offentligt samtal som två olika informationspass i
Almedalen. Därefter har förbundet genom projekt över gränserna medverkat med ytterligare
information vid ytterligare ett möte hos Finsam Gotland.
Projektet KRUT Över Gränserna har även medverkat genom föredrag på Eu-Mass, internationella
försäkringsmedicinska kongressen i Stockholm, och spridit information om utförande och koncept
till ledningen av förbundets olika medlemmar samt flera samordningsförbund i Västsverige.
I samband med första deltagargruppen utomlands utan ESF-finansiering gjorde delar av styrelsen
ett studiebesök på Island. Styrelsemedlemmarna träffade deltagarna inför, under och efter resan
och har bidragit i utveckling av förbundets fortsatta transnationellt arbete.
ESF-projektet Consensio har i Stockholm gett en föreläsningsserie kallad Baskurs i psykiatri.
Denna kompetensutveckling har i delar visats som streamade föreläsningar i Ulricehamn och
Borås. I samband med dessa gemensamma möten har personal från olika parter samlats för
gemensamma samtal, och vid övriga tillfällen har personal kunnat ta del av föreläsningarna från
egen dator.
Föregående års initiativ om strukturövergripande fokus på sociala företag har fortsatt genom att
stödja och utbilda den del av målgruppen som driver de sociala företagen. Coachande
administration och olika utbildningar har kunnat nyttjas av de sociala företagen i samverkan. De
har valt att köpa stöd till stor del genom Coompanion samt genom externa utbildningsföretag.
I april höll förbundet en seminariedag om sociala arbetsintegrerade företag. Då belystes dessa
företags förutsättningar ur såväl politiskt, juridiskt och inte minst medmänskligt perspektiv.
Under 2014 har processer inletts för att skapa bättre samverkan kring sjukskrivna utan
sjukpenninggrundande inkomst och kompetensutveckla handläggare i samverkan
kris/traumareaktioner och beteenden som av många associeras till PTSD. Frågan om unga med
psykisk ohälsa har varit central och en förundersökning kring orsaker till ungas väg till
aktivitetsersättning och huruvida myndigheterna regelverk stödjer eller motverkar varandra har
skett genom FoU Välfärd Sjuhärad.
Vid samordningsförbundets dag informerades om de olika parternas uppdrag och utmaningar samt
samlade kraft till önskade kommande projekt i förbundets regi. Att vid konferenser föredrag och
möten samla en blandning av politiker, chefer, medarbetare och deltagare har vid olika
sammankomster bidragit till otraditionella grupperingar med strukturövergripande syfte. Dessa
träffar har blivit något av ett signum för förbundet som genom att involvera den direkta
målgruppen har breddat perspektiven för samtliga inblandade. Flera verksamheter har under året
bidragit till synlighet och marknadsföring genom att media uppmärksammat olika insatser, tagit
emot riksdagsledamotsbesök eller genom olika former av öppet hus och föredrag vid egna och
externa arrangemang samt politiska samlingar etc.
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Individinriktade insatser
Verksamhetsplanen anger att rehabilitering med tydligt fokus på arbetslinjen ska erbjudas individer
med behov av samordnat stöd och detta har främst skett genom individuellt anpassade insatser.
Alla parter har varit delaktiga i remitteringar, men till mindre del direkt från vården, vilket också är
logiskt med tanke på Försäkringskassans samordningsansvar.
Målgruppen har under verksamhetsåret generellt varit arbetssökande personer mellan 18-64 år som
är arbetsföra men ej omedelbart anställningsbara, och som är aktuella hos minst två myndigheter.
Oftast fanns sammansatt problematik och lång frånvaro, eller avsaknad debut, i arbetslivet. Många
som skulle ha riskerat passivisering till följd av arbetslöshet eller sjukdom har också deltagit.
Vissa verksamheter har haft avgränsade. Korta beskrivningar följer nedan:
Projekt Krut i samtliga kommuner
Krutprojektet påbörjades 2012 och avslutades med stöd av EU-finansiering under 2014. Under
2014 har verksamhetsfokus varit spridning och implementering av projekt Krut. Som beskrivits
ovan har projektet funnits som en integrerad del i förbundets verksamhet vilket är i linje med att
verksamheten under första halvåret finansierats av ESF, Europeiska socialfonden, och under andra
halvåret finansierats av förbundet och dess utförare. Utöver den finansiering som tillkommit från
ESF har flera av förbundets övriga verksamheter bidragit till medfinansiering, och i synnerhet
kommunerna har gjort egna åtaganden för att fortsatt kunna bedriva verksamheten och göra
anpassningar för att till nästkommande år kunna behålla delar av utbudet.
Kanslipersonal har stöttat delprojektverksamheterna med administration och strukturövergripande
insatser som tex processledning, möten och konferenser samt har representerat vid spridning.
Under 2014 utfördes en kompletterande projektaktivitet kring delimplementering. Framförallt de
transnationella aktiviteterna ansågs behöva extra resurser för att lyckas i implementering och både
styrelse, verksamheter och personal har lagt stort engagemang för att stödja processen. Projektet
har uppmärksammats positivt både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
Aktiv Hälsa i samtliga kommuner
Aktiviteten har fortsatt att erbjudas och utvecklas även i de områden som inte erbjudit Aktiv hälsa
innan det tillkom inom projekt Krut. I Borås är Primärvården Södra Älvsborg sedan tidigare
utförare i Friskis & Svettis lokaler och på övriga platser är respektive kommun utförare i egna eller
hyrda lokaler. Under året har fortsatt vissa externa hälsoföretag involverats.
Oavsett vem som är utförare eller i vilken kommun deltagande skett gäller att deltagare vid
fullföljande har varit inskrivna i aktiviteten under 12 veckor i följd. Ett flertal fysiska aktiviteter
har skett varje vecka på bestämda tider. Tanken har varit att deltagaren som vid ett arbete ska
komma upp på morgonen, få struktur på vardagen samt ta eget ansvar, tex för att ta kontakt vid
förhinder. Försäkringskassan initierar det stora flertalet deltagande och oftast remitterar även
kommunerna många. Flera deltagande har i sin handlingsplan haft att parallellt med annan
verksamhet delta i Aktiv hälsa.
Byggstenen i Tranemo
Deltagare har generellt varit inskrivna på Byggstenen upp till 3 månader. Tranemo kommun är
huvudman för verksamheten som har finansierats med stöd av förbundet sedan 2006, med
tydligare pre-rehab inriktning sedan januari 2010.
Verksamheten har erbjudit varierande arbetsuppgifter kopplade till iordningställande och
försäljning av skänkta begagnade kläder, husgeråd, möbler mm.
I samverkan med resurser inom projekt Krut har viss överbryggning mot extern praktik eller arbete
kunnat ske genom så kallad arbetsstödjare.
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Gröna Vägen i Borås
Tekniska förvaltningen i Borås Stad har (med hel finansiering från förbundet) utfört verksamheten.
Tidsbegränsning har skett till 12 veckors deltagande per individ och avgränsning har fortsatt varit
deltagare med stressrelaterad problematik. Intag av nya deltagare har kontinuerligt skett var tredje
vecka enligt årets planläggning och de flesta remitterades via Försäkringskassan. Flertalet
inskrivna upplevs ha haft en mycket oviss arbetskapacitet initialt.
Verksamheten har funnit sig väl tillrätta i Björbostugan vid Ramshulan på Rya åsar. Därutöver har
även vistelser förlagts till naturen. Såväl remittenter som deltagare har påvisat ett stort värde med
den gröna inriktning och lugna miljö som erbjudits.
Kartläggning och arbetsträning i Herrljunga, Mark, Svenljunga, Ulricehamn och Vårgårda
Vid respektive arbetsmarknadsenhet har bedrivits olika verksamheter med delfinansiering från
samordningsförbundet. Inskrivningstiden och insatserna har anpassats efter deltagaren.
Uppdragsgivaren har angett uppdrag och syfte vid ansökan. Aktuella handläggare har tillsammans
med respektive deltagare planerat omfattningen och personliga anpassningar. Arbetstiden har som
vid flera andra aktiviteter ofta varit låg från början (under tio timmar per vecka) för att sedan
gradvis ökas. Framförallt nyttjades verksamheterna lokalt baserat på tidigare verksamheter inom
respektive arbetsmarknadsenhet. Utöver den kommunegna verksamheten har fortsatt vissa
verksamheter gjort gemensamma aktiviteter i form av tex utflykter, matlagning och kreativt
skapande vilket breddar deltagarnas vyer och erfarenheter.
I Svenljunga har arbetsterapeut, hälsoutvecklare och sjuksköterska arbetat i ett team, och flera av
deras deltagare har erbjudits platser i den nyutvecklade Vintagebutiken. Även näringslivet har
upplåtit arbetsträningsplatser där teamet i samverkan kunnat kartlägga individernas stödbehov och
bistå i utveckling vid behov.
I Mark har externa aktörer utfört större delen av uppdraget. Verksamheten påbörjades under mars
månad efter den upphandling som avslutades i januari. Som ett komplement till de deltagarplatser
Folkuniversitetet erbjudit har de sociala företagen i samverkan genom Musketörerna sålt
arbetsträningsplatser vid sina olika arbetsintegrerande företag. Geografisk placering av platserna är
i Marks kommun samt Borås Stad.
Lotsen blev Jobb Borås
Arbetslivsförvaltningen i Borås Stad har varit huvudman för Lotsen som startade i samverkan
2007. Lotsen har under året helt inkluderats i arbetet som utvecklats inom Jobb Borås och därmed
har Arbetsförmedlingens medverkan under senare delen av året förlagts helt i ordinarie placering
istället för tidigare utlokaliserad personal. Den tidigare Lotsens personalgrupp har nyttjats i alla de
steg/moment som ingår i Jobb Borås och en strukturerad utveckling för individen likt Lotsens
tidigare arbetssätt följs i hela organisationen. Inom Jobb Borås återfinns såväl Krutaktiviteter som
specialkompetenser för att handlägga särskilt komplexa fall. Flödet för hur en deltagare tas emot
av en handläggare och därefter får stöd i utveckling genom aktiviteter individuellt och i grupp fram
till en arbetsplatsplacering är i stort lika som tidigare. Genom förbundets delfinansiering av Jobb
Borås har det koncept Lotsen format kunnat erbjudas till fler och externt intresse för verksamheten
har fortsatt. Bla har Hallands samordningsförbund gjort studiebesök hos Jobb Borås under året.
Ung Kraft i Bollebygd
Kommunen är utförare av och personalen samverkar inom uppdragen om Ung Kraft, Krut och
Aktiv hälsa. Många gånger kompletterar verksamheterna varandra. Inskrivningstiden har som i
flera andra verksamheter anpassats efter deltagaren, med en beräknad sluttid inom 18 månader.
Aktiviteten har utgjort en mötesplats som stimulerat ungdomar med coachande samtal, sociala
kontakter och arbetssökaraktiviteter.
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Uppföljning av budgetriktlinjer och mål
Samtliga insatser registreras i ett nationellt system för uppföljning av samverkan, SUS.
Vissa aktiviteter har som planerat registrerat antal deltagare anonymt då dessa inte har haft som
direkt inriktning att påverka individens försörjning (Hälsostärkande aktiviteter har endast indirekt
bidragit till detta genom ökad anställningsbarhet).
Flertalet aktiviteter har till största del registrerat med utförligare uppgifter som efter utskrivning
ger uppföljningsmöjligheter av förändrad försörjning etc.
Personer med exempelvis skyddad identitet har även i dessa verksamheter undantagits från
registrering och istället noterats anonymt.
Deltagarantal

Insatsnamn
Totalt

Budget
Antal Antal Antal
Antal
antal Antal unika
nya avslut
nya
delt
delt
delt delt
delt anonyma
890

924

518

525

223

Aktiv Hälsa i Herrljunga

24

22

Aktiv Hälsa i Tranemo

15

7

Aktiv Hälsa i Ulricehamn

25

6

Aktiv Hälsa i Vårgårda

26

10

Aktiv Hälsa Bollebygd

25

8

Aktiv Hälsa Mark

45

40

Aktiv Hälsa Svenljunga

45

39

Aktiv Hälsa i Borås

75

80

Byggstenen

48

36

36

27

32

Folkuniversitetet, i Mark

60

72

72

72

38

Gröna Vägen

40

56

55

45

43

Kartläggning/Arbetsträning i Mark ***

21

21

25

45

45

22

6

180

322

318

182

118

KRUT Herrljunga ¤

24

19

19

13

6

KRUT Mark

45

16

16

5

2

KRUT Svenljunga

25

39

37

23

39

KRUT Tranemo

15

4

4

KRUT Ulricehamn

25

72

72

37

72

KRUT Vårgårda

26

39

39

12

41

41

KRUT Bollebygd
KRUT Brygghuset Borås

Lotsen**
praktik, Sociala företag i samverkan

Budget
antal
vinsats

Antal
vinsats

330

439

330

439

10

1

9
33

12

10

samverkan, information och konferenser¤
Ulricehamnsprojektet

60

91

91

52

91

Ung Kraft i Bollebygd

25

51

51

28

26

***Medfinansierar Krut Mark och inkluderas i budgeterat antal tillsammans.
** Då Lotsen under året haft strukturövergripande mål, att arbetssättet implementeras genom att
helt integreras i Jobb Borås, och förbundet endast delfinansierar utförandet har ingen antalsbudget
registrerats. Endast deltagare direkt knutna till projekt Krut har kunnat särskiljas ur helheten.
* Statistik sammanförd. Anonyma deltagare återfinns bland deltagare Aktiv hälsa som ingått i krut
¤ Antal hålls lågt och har endast noterats för arrangemang helt ägda och finansierade av förbundet.
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Övergripande, långsiktigt
Antalet anonyma deltagare är 223 och antalet deltagare som registrerats med fullständiga
personuppgifter är 924 personer, dvs 1147 anonyma och komplett registrerade tillsammans.
Alla registreringar är inte unika individer. En deltagare kan avslutas och börja på nytt i samma
aktivitet, se avvikelser i rött ovan, eller delta i två olika aktiviteter samtidigt eller efter varandra
vilket inte kan anges exakt med tanke på att flera är anonyma.
För att uppnå en effektiv resursanvändning krävs att verksamheter bedrivs i samverkan och att god
fördelning sker till de deltagare som behöver tillgång till utvalda insatser.
Överlag har tillgången till aktiviteter varit god och utan köer. Vissa platser har periodvis haft en
väntetid på någon/några veckor inför deltagande. Aktiv hälsa i Borås kommer att byta utförare i
början av 2015 och för att underlätta ur individperspektiv har nyinskrivning tillfälligt pausats i
december. Verksamheter har bedrivits med bred geografisk spridning och platser har fördelats till
både kvinnor och män.
Drygt 60% av registrerade deltagare är 16-30år, med en inbördes variation mellan insatserna
beroende på om utbudet varit specifikt riktat eller ej. Andel kvinnor och män har varierat något
mellan olika ålderskategorier men bildar tillsammans en mycket jämn könsfördelning för de
deltagarinsatser som registrerar med kompletta uppgifter. (53%kvinnor, 47%män) I
åldersintervallet från 30år och uppåt är kvinnornas andel överrepresenterad (63% mot 37%) medan
männen istället är något fler än kvinnorna i de yngre åldrarna. Bland anonyma deltagare, vilket
främst gäller aktiv hälsa, finns däremot fler kvinnor totalt.(122 kvinnor och 91män)
Kännedomen om förbundet har ökats genom digitala nyhetsbrev, fortsatt utdelning av trycksaker
samt inte minst med olika studiebesök, konferenser, mötesplatser och ökade spridningsinsatser
med anledning av förbundets båda Socialfondsprojekt.
För konferenser, dialogmöten etc har antalsregistrering noterats till 439 deltagande. Endast de
aktiviteter som förbundet själva arrangerat har då räknats. Styrgruppsaktiviteter, referensgrupp etc
ses som en persons deltagande även då upprepade träffar varit aktuella. Strukturövergripande
volymregistreringar har således medvetet hållits på en låg nivå och speglar inte hur många
personer som totalt nåtts av information.
För individen
Generellt är utbildningsnivån låg hos deltagarna. 38% har bara grundskola som högsta avslutade
studieform, och 42% har gått ut gymnasiet (dock ej säkerställt att det är med kompletta/godkända
betyg) Av de knappt 12% som har någon form av högskolestudier eller eftergymnasial utbildning
är 5/6 kvinnor.
Målet är en ökad grad av egenförsörjning och en förbättrad arbetsförmåga, vilket oftast inleds
genom utveckling av hälsa och livskvalitet, eller påbörjande av studier. Beroende på
verksamheternas inriktning finns således en skiftande målsättning även om de i ett långsiktigt
perspektiv har samma syfte.
Verksamheterna har, inte minst genom projekt Krut, gett förutsättningar till flexibilitet och
personligt anpassade lösningar och aktiviteter för ökad anställningsbarhet. Deltagare har i hög
utsträckning varit aktiva i planering och genomförande och har därmed stärkts i aktivitetsförmåga
och tilltro till sin förmåga vilket styrks av positiva uttalanden etc. även om det inte genast leder
hela vägen till egenförsörjning.
De deltagare som involverats i samband gemensamma konferenser etc ger starka vittnesmål om
nyttan med att bli sedd, ta del av ansvaret och sträva mot egenuppsatta aktiviteter. Deltagare som
gjort praktik i utlandet påvisar särskilt stora framsteg. En ökad daglig deltagandetid (utökad tid
från insatsens början till utskrivning) kan ses som en annan indikator på uppnått mål. Förbättrad
sömn, kosthållning och minskade smärtproblem är exempel på mjuka effekter som har lyfts fram.
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För verksamheterna
Genom projekt Krut har flertalet verksamheter fortsatt haft utbyte och konkret samverkan med
andra verksamheter i förbundet så att framgångsrika ideer spridits. Exempelvis gemensamma
utflykter, studiebesök och olika former av erfarenhetsutbyten. Projekt Kruts aktivitet för
transnationellt utbyte har haft deltagare med geografisk spridning från samtliga kommuner utom
Tranemo. Bland övriga insatser förekommer deltagande över kommungränserna i liten skala.
För förbundet
Målet om grundläggande god ekonomisk hushållning som att driva verksamhet inom fastslagna
medelsramar har uppfyllts under året. Budgeten har följts upp och rapporterats till medlemmarna
kvartalsvis. Samtliga beräknade kostnader för utveckling av verksamheter har inte upparbetats
vilket gör att det egna kapitalet inte minskat fullt ut enligt budget. Ekonomin är i balans och ger
möjlighet till att ytterligare eget kapital kan tas i bruk vilket skapar handlingsfrihet inför 2015.
Förbundet har inte haft några avkastningskrav, vilket är helt i linje med lagstiftningens intention.
För samhället
Målsättningen är minskade sjuktal och minskad andel personer i arbetsför ålder som är beroende
av offentlig försörjning samt att fler förvärvsarbetar.
54% av alla unika avslutade deltagare var vid inskrivning beroende av försörjningsstöd. Denna
andel minskar till 27% av i samband med utskrivning.
17 personer totalt var i arbete i samband med inskrivning, men ej i full utsträckning (Tillsammans
motsvarade deras arbetsinsats motsvarande 5,9 heltidstjänster) Vid utskrivning förvärvsarbetar 108
personer. 61 av dessa har arbete utan subventioner och 47 med någon form av lönesubvention.
Omräknat motsvarar deras gemensamma arbetsinsats 90,5 personer i heltidstjänster.
Av de 106 avslutade som hade sjukpenning/rehabpenning vid inskrivning har 73 personer kvar
samma ersättning vid utskrivning, 12 personer har istället sjuk/aktivitetsersättning och övriga har
aktivitetsstöd, ingen offentlig försörjning, a-kassa och 3personer har annan offentlig försörjning.
Det kan tolkas som att många ökat sina möjligheter till framtida arbete även om de inte i dagsläget
nått fram till förvärvsarbete, medan ca 11% tidigare kan ha haft fel ersättningsform vilket då har
korrigerats för bättre resursnyttjande.
Antalet personer som efter avslutat aktivitet inte längre är beroende av offentlig försörjning
tredubblas nästan från 34 till 96 personer.
Förändringsprocenten för män och kvinnor avviker ibland från varandra. Bland de som efter
avslutad åtgärd fortsatt har sjukpenning/rehabpenning är kvinnorna exempelvis klart
överrepresenterade. Männen lämnar i 50% av fallen sjukskrivning medan motsvarande siffra för
kvinnorna är ca 25 %.
Generellt hämtas statistik om antal deltagande, resultat och mål ur det nationella systemet för
uppföljning av samverkan, SUS. Noteras kan att SUS fortfarande är ett system under uppbyggnad
och fortsatt har vissa svagheter. Som ett komplement till det nationella systemet sammanställdes
under året en fristående utvärderingsrapport av Ehneström utvärdering AB, för att mäta resultat
och mål efter genomförande av projekt Krut.
I ett stycke om socioekonomiska vinster ur Ehneströms rapport anges tex de samhällsekonomiska
vinsterna av att fyra (av totalt sex) deltagare från Marks kommun kommit i arbete efter genomförd
utlandspraktik. Förutsatt att de inte åter hamnar i utanförskap skulle värdet för samhället förenklat
kunna omräknas schablonartat till exempelvis 87platser i äldreomsorgen eller 128 förskoleplatser.
Även om det är ett kalkylverktyg och inte exakta siffror ger det en indikation om att arbetet som
görs för målgruppen är ekonomiskt lönsamt för samhället.
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Uppföljning per kostnadsställe:
Nettokostnad i tkr per område
FÖRBUNDSVERKSAMHETER

Utfall

Budget

jan-dec
2014

jan-dec
2014

Avvikelse Prognos
helår
jan-dec
2014
2014

Budget
helår
2014

1001 Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc)

-335

-280

-55

-300

-280

1003 Gemensamma kostn. (revision, SUS, ek service)

-193

-250

57

-250

-250

1010 Kansli (personal, hyra, IT, div mtrl)

-996

-1 375

379

-1 000

-1 375

-1

-75

74

-75

-75

-1 500

-1 500

0

-1 500

-1 500

3002 Aktiv Borås

-310

-300

-10

-300

-300

3004 Kartläggning/uppföljning/utvärdering

-100

-300

200

-100

-300

3005 Utbildning/Utveckling

-3 925

-4240

315

-3 900

-4240

3006 Gröna Vägen i Borås

-1 200

-1 200

0

-1 200

-1 200

-228

-228

0

-228

-228

-2 439

-2 600

161

-2 500

-2 600

3010 Aktiv Hälsa Bollebygd

-79

-79

0

-79

-79

3011 Unga Vuxna Bollebygd

-671

-671

0

-671

-671

3012 Aktiv Hälsa Svenljunga

-290

-290

0

-290

-290

3013 Arbetslivsinriktade aktiviteter Svenljunga

-665

-665

0

-665

-665

3015 Byggstenen i Tranemo

-1 195

-1 195

0

-1 195

-1 195

3016 Ulricehamnsprojektet Arbetscenter

-1 668

-1 668

0

-1 668

-1 668

3018 Vårgårda arbetslivsinriktad verksamhet

-763

-763

0

-763

-763

3019 Herrljunga arbetslivsinriktad verksamhet

-763

-763

0

-763

-763

3020 Tranemo Aktiv hälsa

-36

-36

0

-36

-36

3021 Ulricehamn Aktiv hälsa

-77

-77

0

-77

-77

-17 434 -18 555

1 121

-17 560

-18 555

2000 Information (del av VG-informatör, trycksaker)
3001 Lotsen i Borås

3007 Aktiv Hälsa i Mark
3008 Arbetslivsinriktade aktiviteter Mark

Delumma

* Kostnadsställe 3005 omfattar utbildningsinsatser till sociala företag och personal samt
utvecklingsinsatser kring Krut i Jobb Borås och utlandspraktik efter projektperioden.
* Kostnadsställe 3008 omfattar Marks kommun, och Folkuniversitetet samt Musketörernas insatser
De positiva avvikelserna på kostnadsställe 1010 härrör främst från att kansliets personal tagit större
uppdrag inom projekt över gränserna än vad som budgeterats och att ESF då bekostat tjänsterna.
I övrigt kan noteras att det strukturövergripande kartläggningsuppdraget (kst 3004) begränsades efter
en inledande förstudie och beträffande kostnadsställe 3005 och 3008 är det främst utlandspraktik samt
uppstart av ny verksamhet som lett till mindre kostnader än beräknat. Uppstart av upphandlad
verksamhet tog lite tid initialt och de sociala företagen har inte fullt ut nyttjad kostnadsposten för
utbildningar och coachande administration.
Obs! Fortsättning följer på nästa sida med externt finansierade projekt samt totala
verksamhetskostnader och utfall
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Uppföljning per kostnadsställe (Forts. från föregående sida.)
Nettokostnad i tkr per område
PROJEKT KRUT
3024 Krut Gemensamma resurser

Utfall

Budget

jan-dec
2014

jan-dec
2014

Avvikelse Prognos
helår
jan-dec
2014
2014

Budget
helår
2014

-1 039

-2 092

1 053

-1046

-2 092

-458

-159

-299

-458

-159

-2 644

-1 738

-906

-2662

-1 738

3027 Krut Herrljunga

-328

-179

-149

-328

-179

3028 Krut Mark

-210

-223

13

-210

-223

3029 Krut Svenljunga

-272

-340

68

-326

-340

-94

-119

25

-94

-119

3031 Krut Ulricehamn

-292

-215

-77

-292

-215

3032 Krut Vårgårda

-267

-183

-84

-267

-183

-5 604

-5 248

-356

-5683

-5 248

3025 Krut Bollebygd
3026 Krut Borås

3030 Krut Tranemo

Delsumma

Notera att en förskjutning har skett så att främst transnationella kostnader har belastat kst 3025 och 3026
istället för 3024 där de budgeterats. Resursen har nyttjats gemensamt men köpts genom dessa kommuner.
Nettokostnad i tkr per område
PROJEKT ÖVER GRÄNSERNA

Utfall

Budget

jan-dec
2014

jan-dec
2014

Avvikelse Prognos
helår
jan-dec
2014
2014

Budget
helår
2014

3033 Krut implementeringsprojekt

-1 040

-1 316

276

-1316

-1 316

Delumma

-1 040

-1 316

276

-1316

-1 316

Nettokostnad i tkr per område

Utfall

Budget

SAMMANSTÄLLNING ALL VERKSAMHET

jan-dec
2014

jan-dec
2014

delsumma Förbundsverksamhet

-17 434

-18 555 1 121

-17 560

delsumma Krut

-5 604

-5 248

-356

-5683

-5 248

delsumma Över Gränserna

-1 040

-1 316

276

-1316

-1 316

Total summa verksamhet

-24 078 -25 119

Nettokostnad i tkr per område

Avvikelse Prognos
helår
jan-dec
2014
2014

1 041

Utfall

Budget

KOSTNADER AVRÄKNAT ESF- STÖD

jan-dec
2014

jan-dec
2014

summa verksamheter

-24 078

-25 119 1 041

3034 Erhållna intäkter/bidrag KRUT implementering
3035 Erhållna intäkter/bidrag KRUT
Summa

Österlångatan 74, 503 37 Borås

-24 559

Avvikelse Prognos
helår
jan-dec
2014
2014
-24 559

Budget
helår
2014
-18 555

-25 119
Budget
helår
2014
-25 119

980

1 316

-336

1316

1 316

5 821

4 928

893

5821

4 928

-17 277 -18 875

1 598

-17 422

-18 875
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Ledning och administration
Styrelsen
Styrelsen som leder Sjuhärads samordningsförbund har bestått av fyra ledamöter och tio ersättare.
Kommunerna, som tillsammans utgör en part, har vardera haft en representant som fördelas på en
ledamot och sju ersättare medan övriga tre parter haft en ledamot och en ersättare per part.
Styrelsen har under året haft sex möten: 10 januari (enkom för upphandling av verksamhet), 27
januari, 24 mars, 8 maj, 19 augusti samt 27 november. Ordförande, vice ordförande och andre vice
ordförande har under året bildat presidium som har träffats inför styrelsemöten.
Styrelsen har med flera representanter deltagit i årets nationella konferens i Uppsala samt med
några representanter deltagit vid Sociala företagskonferensen, projekt krut slutkonferens samt
andra viktiga event. Ordförande och vice ordförande höll föredrag den 30/6 samt 2/7 i Almedalen.
Under året har styrelsen särskilt uppmärksammat den transnationella aktiviteten över gränserna.
Sex representanter träffade deltagarna före, under och efter förbundets första egenarrangerade
utlandspraktik. Vid besöket på Island träffade ledamöter och personal även ett flertal lokala
myndigheter och stödorganisationer. Vid förbundets egen dag den 24/10 förmedlades erfarenheter
och då inbjöds även ägarrepresentanter för samtliga parter till särskilt ägarsamråd.
Beslutande ledamöter:
Margareta Lövgren (M), Marks kommun, Ordförande
Dan Rodahl Försäkringskassan, Vice ordförande tom 23nov.
from 24nov var istället Ann Larsson beslutande för Försäkringskassan
Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen, Andre vice ordförande
Kerstin Söderlund, Arbetsförmedlingen tom 2014 06-30
därefter tillträdde Peter Sand Larsson som beslutande för Arbetsförmedlingen
Ersättare
Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen
tom 2014 01-31 var Lars Hermansson, Försäkringskassans ersättare, Ann Larsson,
Försäkringskassan var ersättare 1/2 -23/11 och from 24/11 var Andreas Pettersson,
Försäkringskassan ersättare (då Ann utsetts till beslutande ledamot)
Peder Danesved (Fp), Västra Götalandsregionen
Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad
Rune Pettersson (C), Svenljunga kommun
Gulli Håkanson (Fp), Ulricehamns kommun
Margaretha Almqvist-Malmsjö (M), Bollebygds kommun
Viktoria Haraldsson (C), Tranemo kommun
Christina Abrahamsson (M) Herrljunga kommun
Marianne Andersson (C), Vårgårda kommun
4-parts grupp
Till stöd inför vissa av styrelsens beslut konsulterades under första delen av året en 4-partsgrupp
bestående av en representant per part. (uppdraget ryms inom respektive organisations ordinarie
verksamhet) Parallellt med detta fanns första halvåret en styrgrupp med motsvarande funktion.
Under andra halvåret, efter att styrgruppen för Projekt Krut upphört, har en representant per
medlem kallats till 4-partsmöte. Styrgruppen för ESF projekt Krut gav en möjlighet för samtliga
parter att påverka och följa utvecklingen vilket saknats för förbundet som helhet. Mot slutet av året
tog styrelsen initiativ till att förnya förankrings och behovsprocessen så att parterna oavsett projekt
eller inte skall ha en för alla medlemmar transparent och tydlig beredningsväg till styrelsen.
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Sjuhärads samordningsförbund

Årsredovisning

2014-01-01 - 2014-12-31

Personal och lokaler
Förbundet har inte haft egen anställd personal under året.
För varje individinriktad verksamhet har en utförande part haft egenanställd eller inhyrd personal
som de har tagit ansvar för och hållit med lokaler för i enlighet med årets verksamhetsavtal.
För gemensam övergripande administration har förbundet fortsatt under året köpt tjänster från
medverkande parter:
Förbundschef, Anna Fagefors, En heltidstjänst för förbundets övergripande förvaltning enligt
styrelsens anvisningar.
Processledare/projektledare, Pernilla Knutsson heltidstjänst för central ledning av Projekt Krut och
Över Gränserna samt därefter processledning samt verksamhetsutveckling.
Projektekonomi och administration, Helena Thelin och Malin Ekunger, Två deltidstjänster (80 resp
50 % av heltid) kopplat till ESF-Projekt Krut samt Över Gränserna.
Samlokalisering har skett med NKA, Nationellt kompetenscenter för anhöriga på adress
Olovsholmsgatan 32 i Borås fram till slutet av maj. Därefter har kansliet delat lokaler på
Österlånggatan 12A med personal inom Lotsen/Jobb Borås i väntan på att kunna tillträda mer
permanenta lokaler på Österlånggatan 74 i enlighet med överenskommelse genom
Arbetslivsförvaltningen i Borås Stad.
Därutöver har möteslokaler återkommande hyrts för baskurs i psykiatri samt ett flertal andra små
och stora sammankomster.
Externa resurser
Ytterligare resurser köps in av förbundets parter eller andra externa leverantörer.
Bokföring, redovisning och hantering av styrelsens arvoden etc. köps av Västra Götalandsregionen
och utförs av ekonomiservice i Mariestad samt Löneservice i Vänersborg.
Förbundet har även finansierat en andel av resurspersoner som på deltid gemensamt nyttjas av alla
samordningsförbund i Västra Götaland:
Helena Johansson har arbetat med verksamhetsuppföljning, analyser, rapporter och utbildning
kopplat till SUS (sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan).
Uppdrag kring information kopplat till hemsidan www.samverkanvg.se har under året köpts av
Västra Götalandsregionen och utförts av Ann-Sofie Mellqvist. Nyttan och kostnaden fördelas på
samtliga samordningsförbund i Västra Götaland. Under året har uppdatering av hemsidan påbörjats
För projekt Krut har fortsatt fristående följeforskning/utvärdering anlitats av Ehneström
utvärdering AB i enlighet med den upphandling som utfördes vid projektstart.
Konsulter/Föredragshållare har även anlitats i samband med olika konferenser och
informationsinsatser. Tjänster har köpts för att ta del av kunskap från professionella
föredragshållare och även för att ta del av erfarenheter från tidigare deltagare.
Förbundet betalar en årlig kostnad för revision.
Kommunerna och regionen har genom Regionfullmäktige utsett Thomas Gustafson till gemensam
revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utses en gemensam revisor. Sedan 2012
har Deloitte upphandlats, för avtalsperiod om tre år, och Pernilla Rehnberg har utsetts som revisor.
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Sjuhärads samordningsförbund

Årsredovisning

2014-01-01 - 2014-12-31

Ekonomi
Resultaträkning
Utfall jan-dec 2014

Utfall jan-dec 2013

6 800 598,00
7,32
6 800 605,32

8 471 789,00
-2,55
8 471 786,45

Intäkter
Övriga bidrag Not. Krut Medel från ESF-rådet
Övriga intäkter
Summa Verksamhetens intäkter
Kostnader
Arvoden
Reseersättning
Sociala avgifter
Övriga Personalkostnader
Verksamhetsanknutna kostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa Verksamhetens kostnader
RES1

Verksamhetens nettokostnad
Erhållna bidrag från huvudmännen
Övriga finansiella intäkter
Övriga finansiella kostnader
Summa Finansiella intäkter/kostnader

-186 991,91
-84 768,44
-53 434,00
-1 005 135,57
-22 527 967,54 Not 2
-9 975,00
-210 037,29 Not 3
-24 078 309,75

-140 250,44
-19 821,10
-39 096,00
-647 220,90
-22 814 916,25
-23 699,00
-214 108,08
-23 899 111,77

-17 277 704,43
15 060 000,00
20 956,03
-1 156,00
15 079 800,03

-15 427 325,32
15 060 004,00
81 072,92
-1 708,00
15 139 368,92

RES2

Res. före extraordinära poster spec beslut

-2 197 904,40

-287 956,40

RES3

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
PERIODENS RESULTAT

0,00
0,00
-2 197 904,40

0,00
0,00
-287 956,40

Not 2 Verksamhetsanknutna kostnader
5538 Verksamhetsanknutna IT-kostnader
5539 Övriga verksamhetsanknutna tjänster
5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader
5541 Verksamhetsanknutna personalkostnader
5542 Verksamhetsanknutna resekostnader
5543 Verksamhetsanknutna lokalkostnader
5544 Verksamhetsanknutna utbildnings-, kurs- & konferenskostnader
5545 Verksamhetsanknutna trycksaker
5547 Verksamhetsanknuten postbefordran
5548 Verksamhetsanknuten telefonkostnad, mobil
5549 Verksamhetsanknuten hyrbilskostnad
Summa:
Not 3 övriga kostnader
6230 Datakommunikation
6419 Övriga förbrukningsinventarier
6451 Kontorsmaterial
6471 Trycksaker
6799 Övriga frakter och transporter
6911 Kostnader för information och
7071 Representation (ej personal)
7212 Tele, mobil
7251 Postbefordran
7541 IT-tjänster
7551 Konsultarvoden spec utredn
7599 Övriga tjänster
7619 Övriga kostnader
Summa:

Österlångatan 74, 503 37 Borås
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Jan-dec 2014
-22 577,53
-10 616 465,58
-8 406 514,16
-1 094 423,00
-394 864,46
-29 625,00
-1 830 360,29
-90 582,00
-16 012,80
-23 498,86
-3 043,86
-22 527 967,54
Jan-dec 2014
-7 801,20
-8 245,60
-8 511,91
-3 144,00
-1 920,00
-613,26
-3 161,08
-2 545,00
-1 622,40
-204,00
-89 828,00
-76 741,00
-5 699,84
-210 037,29
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Sjuhärads samordningsförbund

Årsredovisning

2014-01-01 - 2014-12-31

Balansräkning
Ingående
balans
2014-01-01

Förändring

Utgående
balans
2014-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

5 501 099,34
6 559 805,57
12 060 904,91

-2 665 757,34
85 401,02
-2 580 356,32

2 835 342,00 Not 1
6 645 206,59 Not 2
9 480 548,59

SUMMA TILLGÅNGAR

12 060 904,91

-2 580 356,32

9 480 548,59

6 367 351,27
0,00
6 367 351,27

0,00
-2 197 904,40
-2 197 904,40

6 367 351,27
-2 197 904,40
4 169 446,87

5 693 553,64
5 693 553,64

-382 451,92
-382 451,92

12 060 904,91

-2 580 356,32

EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
Periodens resultat
Summa Eget kapital
Skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och
SKULDER

NOTER
Not 1: Kortfristiga fordringar
1511 Kundfordringar
1687 Redovisningskont, Ludvikamoms
1712 Upplupna intäkter
Summa:
Not 2: Likvida medel
1930 Bankgiro
1970 Företagskonto
Summa:

2411
2711
2931
2991

Not 3: Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Innehållen personalskatt
Upplupna sociala avgifter
Upplupna kostnader
Summa:

Österlångatan 74, 503 37 Borås

5 311 101,72 Not 3
5 311 101,72

9 480 548,59

UB 2014-12-31
78 272,00
174 570,00
2 582 500,00
2 835 342,00

6 560 056,62
85 149,97
6 645 206,59

3 575 705,00
11 095,00
9 040,00
1 715 261,72
5 311 101,72
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Sjuhärads samordningsförbund

Årsredovisning

2014-01-01 - 2014-12-31

Sammanfattning
Belopp i tkr

Utfall
jan-dec
2014
-17 258

Budget
jan-dec
2014
-18 875

Avvikelse
jan-dec
2014
1 617

Prognos helår
2014

15 060

15 060

3.Resultat

-2 198

-3 815

4.Utgående EK

4 169

1.Nettokostnad
och finansnetto
2.Bidrag

-17 422

Budget
helår
2014
-18 875

Utfall
jan-dec
2013
-15 348

0

15 060

15 060

15 060

1 617

-2 362

-3 815

-288
6 367

Ägarparternas bidrag
Bidrag i kr
Försäkringskassa

3 765 000

Arbetsförmedlingen

3 765 000

Kommuner*

3 765 000

Hälso- och sjukvårdsnämnd

3 765 000

Totalt

* kommunerna bidrar med
andel i relation till
befolkningsmängd vid
föregående halvårsskifte.
Resp kommun andel i kr:
Bollebygd
151 000
Borås
1862 000
Herrljunga
164 000
Mark
597 000
Svenljunga
182 000
Tranemo
205 000
Ulricehamn 408 000
Vårgårda
196 000

15 060 000

( Övriga bidrag, ESF 6 800 598 )

Finansieringsanalys
Löpande verksamhet

Årets resultat
Kassaflöde från löpande verksamhet
Förändring av rörelsekapital
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga skulder
Överlåtelse inkomster
Förändring av rörelsekapital
Investeringar
Investeringar
Investeringsnetto
Finansieringar
Långfristiga fordringar
Långfristiga skulder
Finansieringsnetto

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL
Kontroll (Se Balansrapporten)
UB Likvida medel
IB Likvida medel
Summa:

Österlångatan 74, 503 37 Borås

-2 197 904,40
-2 197 904,40
2 665 757,34
-382 451,92
2 283 305,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

85 401,02
6 645 206,59
6 559 805,57
85 401,02
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Sjuhärads samordningsförbund

Årsredovisning

2014-01-01 - 2014-12-31

Underskrifter

Borås 2015- 02 - 24

……………………………………………..
Margareta Lövgren
Marks Kommun
Ordförande

……………………………………………..
Cecilia Andersson,
Västra Götalandsregionen

……………………………………………..
Ann Larsson
Försäkringskassan
Ordinarie ledamot

……………………………………………..
Peter Sand Larsson
Arbetsförmedlingen
Vice ordförande
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E7

BESLUTSFÖRSLAG

Intern kontrollplan 2015 samt redovisning av intern kontroll 2014 för de kommunala bolagen
Inledning
Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska såväl nämnder som bolag i samband med årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen, tillsammans med riskanalys
och plan för innevarande år.
Det är Kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen i Borås Stad.
Varje nämnd respektive bolag har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom respektive verksamhetsområde.
Utifrån nämndernas och bolagens redovisningar ska Kommunstyrelsen årligen utvärdera systemet för
intern kontroll, och göra de förbättringar som behövs. I detta ärende behandlas den interna kontrollen i
bolagen. Nämndernas interna kontroll behandlas i separat ärende.
Intern kontroll omfattar kommunkoncernens organisation, rutiner och system och syftar bland annat
till att:
• säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs
• säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut
• minimera risker, säkra system och rutiner
• trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster
• säkra en rättvisande redovisning
• skydda politiker och personal från oberättigade misstankar.
Utvärdering av intern kontroll i bolagen 2014 och plan 2015
I syfte att stödja de kommunala bolagen i deras arbete med att stärka den interna kontrollen genomförde lekmannarevisorerna i bolagen år 2012 en verksamhetsövergripande granskning av hanteringen av
intern kontroll i flertalet av bolagen. Självskattning och uppföljning gjordes enligt den så kallade
COSO-modellen. Under 2013 och 2014 har lekmannarevisorerna därefter stöttat bolagen med framtagandet av riskanalyser, riskprioriteringar och framtagande av förslag till internkontrollplaner.
Flertalet bolag har nu planer för intern kontroll, och det åligger bolagsledningarna och styrelserna att
följa upp den interna kontrollen årligen med planerna som utgångpunkt. Lekmannarevisorerna kommer
årligen med utgångspunkt från sin risk- och väsentlighetsanalys att granska om den interna kontrollen i
bolagen är tillräcklig.
Ovanstående initiala arbete inneburit att flera av bolagen kommit relativt långt i sitt interna kontrollarbete. 40 % av bolagen har upprättat plan för 2014 och inkommit med resultatredovisning av denna. 60
% av bolagen har upprättat eller håller på att upprätta plan men med början först 2015. 13 % (2 st) av
bolagen har ännu inte påbörjat det systematiska interna kontrollarbetet.

Av lekmannarevisorernas granskningsrapporter framgår att bolagen har en god intern kontroll. Dock
framgår att det systematiska interna kontrollarbetet kommit olika långt i bolagen. De flesta har kommit
igång att arbeta systematiskt med frågan vilket är positivt. I de fall där arbetet ej påbörjats finns relevanta skäl till det.
Kommunstyrelsen konstaterar att bolagens systematiska arbete med intern kontroll varierar. Några av
bolagen har inte påbörjat arbetet och några har inte upprättat intern kontrollplan och uppfyller således
inte kraven enligt Kommunfullmäktiges regler. Generellt har bolagen inte kommit lika långt som kommunens nämnder, trots att nämnder och bolag följer samma regler. Sammantaget bedömer Kommunstyrelsen den interna kontrollen som god i de bolag som inkommit med redogörelse för 2014, med
möjligheter till utveckling och förbättring. Det är viktigt att det interna kontrollarbetet införlivas och
blir en naturlig del i bolagens verksamhet. Arbetet kan få ta tid, och att vissa bolag inte upprättat en
plan för 2014 kan därför godtas. Kommunstyrelsen vill dock framhålla vikten av att samtliga bolag under 2015 upprättar en intern kontrollplan och även i övrigt uppfyller Kommunfullmäktiges regler.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Redovisningen av intern kontroll 2014 för Borås Stads bolag godkänns.
Redovisningen av intern kontrollplan 2015 för Borås Stads bolag godkänns, med tillägg att samtliga bolag under
året ska upprätta en intern kontrollplan för 2015.

2015-04-28
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-05-11
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0262 007
Programområde: 1
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-357112
Datum/avdelningschef: 2015-05-11, Christer Johansson

Bolag
Borås Lokaltrafik AB
Inkubatorn i Borås AB
AB Bostäder i Borås
AB Sandhultsbostäder
AB Toarpshus
Fristadbostäder AB
Viskaforshem AB
Borås Stadshus AB
Borås Energi och Miljö AB
Borås Elnät AB
Borås Djurpark AB
Borås kommuns Parkerings AB
Industribyggnader i Borås AB
BoråsBorås TME AB
BSTF AB

Uppföljning av IK 14
ja
nej
ja
nej
nej
ja
nej
nej
nej
ja
nej
ja
nej
ja
nej

Kommentar 14
uppföljning ok
uppföljning ok
uppföljning ok
Plan 14 har inkommit ej uppföljd.
uppföljning ok, men vissa moment har ej granskats
Uppföljt genom externa revisorns rapport.
Uppföljt genom externa revisorns rapport.
-

Plan/Riskanalys 15
ja
nej
ja
delvis
delvis
ja
nej
nej
nej
ja
ja
ja
ja
ja
nej

Kommentar 15
ok
ej heltäckande riskanalys
Analys finns, men ej plan
Analys finns, men ej plan
ok
Beslutas under våren 2015.
ok
ok
ok
ok
Väl genomarbetad analys/plan
-

Lekmannarev synpunkter
Tillräcklig systematisk intern kontroll
Systematiskt IK-arbete saknas
Tillräcklig systematisk intern kontroll
IK-arbete påbörjats
IK-arbete påbörjats
Tillräcklig systematisk intern kontroll
IK-arbete påbörjats
Ej aktualiserat intern kontroll i moderbolaget
IK-arbete påbörjats
Tillräcklig systematisk intern kontroll
IK-arbete påbörjats
Tillräcklig systematisk intern kontroll

Tillräcklig systematisk intern kontroll
Systematiskt IK-arbete saknas

KS bedömning
Tillräcklig systematisk intern kontroll
Förväntas påbörja IK-arbete, och införa IK-plan 2015
Tillräcklig intern kontroll, fördjupad IK-plan önskvärd
Förväntas införa IK-plan 2015
Förväntas införa IK-plan 2015
Tillräcklig systematisk intern kontroll
Förväntas införa IK-plan 2015
Trots ingen verksamhet i bolaget, bör IK-arbete göras mht koncernfrågeställningar
Rapportering enligt KF:s regler förväntas from 2015
Tillräcklig systematisk intern kontroll
Rapportering enligt KF:s regler förväntas from 2015
Tillräcklig systematisk intern kontroll
Rapportering enligt KF:s regler förväntas from 2015
Tillräcklig systematisk intern kontroll, egen uppföljning förväntas för 2015.
Förväntas påbörja IK-arbete, och införa IK-plan 2015

E8
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Avgiftsförordning för Tolkförmedling Väst
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
För Borås Stads del att Tolkförmedling Väst ska ta ut avgifter enligt Avgiftsförordningen (1992:191).

2015-05-08
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

X Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-05-11
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0400 135
Programområde: 1
Handläggare: Lena Frygne, tfn 033-35 58 50
Datum/avdelningschef: 2015-05-08, Christer Johanssons

Sida
1(1)
2015-05-25

Dnr 2015/KS0400

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Lena Frygne
Kommunfullmäktige

Avgiftsförordning för Tolkförmedling
För att ett kommunalförbund ska ha möjlighet att ta ut avgifter enligt Avgiftsförordningen (1992:191) krävs beslut av samtliga medlemmars fullmäktige.
Direktionen för Tolkförmedling Väst beslutade den 17 april 2015 att rekommendera
kommunalförbundets medlemmars fullmäktige att fatta beslut om att tillämpa Avgiftsförordningen för att kunna ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
För Borås Stads del att Tolkförmedling Väst ska ta ut avgifter enligt Avgiftsförordningen
(1992:191).
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
DIREKTIONEN
Sammanträdesdatum
2015-04-17
Dnr 15/0087.3

177 § Fastställande av avgift
Beslut

Direktionen rekommenderar medlemmarnas fullmäktige att besluta att Tolkförmedling Väst
ska ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar i enlighet med vad som framgår av
Avgiftsförordning (1992:191).
Ärendet

För att ett kommunalförbund ska ha möjlighet att ta ut avgift för utlämnande av allmän handling,
krävs beslut från samtliga medlemmars fullmäktige.
Beslutsunderlag

Handling Avgiftsförordning
Tjänsteutlåtande Fastställande av avgift
Beslutet skickas till:
Förbundsmedlemmarnas fullmäktige

Direktionsmöte 2015-04-17
p 10 bilaga 1
Dnr 15/0087.1

Avgiftsförordning (1992:191)
SFS nr: 1992:191
Departement/myndighet: Finansdepartementet BA ToT
Utfärdad: 1992-04-23
Omtryck:
Ändrad: t.o.m. SFS 2014:1432
Övrig text: Rättelseblad 2011:216 har iakttagits.
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet
Innehåll:
Förordningens tillämpningsområde
1 § I denna förordning finns bestämmelser i anslutning till 3 kap. 4, 6 och 7 §§ budgetlagen (2011:203).
Förordning (2011:216).
1 a § Förordningen gäller för myndigheter under regeringen. För affärsverken gäller endast 3 § och 5 §
första stycket samt 15–25 §§. Förordning (2011:216).
2 § Förordningen skall tillämpas om inte något annat följer av en
annan förordning eller av ett särskilt beslut av regeringen. Förordning (1996:1196).

Rätten att ta ut avgifter
3 § En myndighet får ta ut avgifter för varor och tjänster som den
tillhandahåller bara om det följer av en lag eller förordning eller av
ett särskilt beslut av regeringen.
4 § En myndighet får, om det är förenligt med myndighetens
uppgift enligt lag, instruktion eller annan förordning, mot
avgift tillhandahålla:
1. tidskrifter och andra publikationer,
2. informations- och kursmaterial,
3. konferenser och kurser,
4. rådgivning och annan liknande service,
5. lokaler,
6. utrustning,
7. offentlig inköps- och resurssamordning,
8. automatisk databehandlingsinformation i annan form än
utskrift,
9. upplysningar per telefon, om den service myndigheten därmed
tillhandahåller går utöver myndighetens serviceskyldighet
enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och
förvaltningslagen (1986:223), samt
10. tjänsteexport.

Varor och tjänster enligt första stycket får tillhandahållas
bara om verksamheten är av tillfällig natur eller av mindre
omfattning. Förordning (2011:216).

Beslut om storleken på avgifter, samråd m.m.
5 § En myndighet får bestämma storleken på andra avgifter än
de som avses i 4 § endast efter särskilt bemyndigande från
regeringen.
Om inte regeringen har föreskrivit något annat, ska avgifter
beräknas så att de helt täcker verksamhetens kostnader (full
kostnadstäckning).
För avgifter som tas ut enligt 4 § första stycket 1–9 får
myndigheten själv, upp till full kostnadstäckning, besluta om
storleken på avgifterna om inte regeringen har föreskrivit
något annat. Förordning (2014:1432).
6 § Har upphävts genom förordning (2011:216).
7 § Myndigheten skall varje år samråda med
Ekonomistyrningsverket om de avgifter som myndigheten tar ut
eller avser att ta ut.
Ekonomistyrningsverket får medge undantag från
samrådsskyldigheten. Förordning (1999:899).
8 § Myndigheten skall på begäran av Ekonomistyrningsverket
lämna uppgifter om de varor och tjänster som myndigheten tar ut
avgifter för. Förordning (1998:435).

Förfarandet vid uttag av vissa ansökningsavgifter
9 § Bestämmelserna i 10-14 §§ gäller, när det är särskilt
föreskrivet, avgifter som statliga myndigheter skall ta ut för
prövning av ärenden.
10 § Föreskrivna avgiftsklasser motsvarar följande belopp:
Avgiftsklass Avgift kronor
1

250

2

700

3

1 350

4

2 300

5

3 700

6

5 700

7

8 500

8

12 700

9

19 000

10

38 000

Myndigheten ska regelbundet se över att rätt avgiftsklass
tillämpas för myndighetens ansökningsavgifter och meddela
regeringen när det finns behov av att byta avgiftsklass. Förordning (2014:1432).
11 § Avgiften ska betalas när ansökan ges in. Om inte detta
sker ska sökanden föreläggas att betala avgiften inom en viss
tid. Ett sådant föreläggande får sändas till sökanden med post
eller förmedlas på annat lämpligt sätt. Följs inte
föreläggandet ska ansökan avvisas. Sökanden ska upplysas om
detta i föreläggandet.
Om sökanden är en myndighet som ger in ett stort antal
ansökningar, får den myndighet som ansökan ges in till göra
undantag från kravet att avgiften ska betalas när ansökan ges
in. Om det finns synnerliga skäl får myndigheten även i andra
fall göra sådant undantag. Förordning (2011:216).
12 § Ansökningsavgift skall betalas för varje avgiftsbelagt ärende som
en ansökan avser.
13 § En myndighet får, om det finns särskilda skäl, betala tillbaka hela
eller en del av ansökningsavgiften.
14 § En myndighets beslut om ansökningsavgift får överklagas i
samma ordning som gäller för det ärende ansökan avser. Om andra
beslut i ärendet inte kan överklagas får beslut om
ansökningsavgift överklagas till Skatteverket. Verkets beslut
får inte överklagas. Förordning (2003:956).
Avgifter för kopior, bevis och registerutdrag m. m.
15 § En myndighet skall ta ut avgift enligt bestämmelserna i 16--22 §§ för att den efter särskild begäran
lämnar ut
1. kopia eller avskrift av allmän handling,
2. utskrift av upptagning för automatisk databehandling,
3. kopia av video- eller ljudbandsupptagning eller utskrift av
ljudbandsupptagning, eller
4. sådana bevis och registerutdrag som avses i 20 §.
Myndigheten skall, när avgift tas ut, samtidigt ta ut ersättning för
portokostnad om försändelsen väger mer än 20 gram samt för
eventuell postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att
med post, bud eller liknande förmedling sända den begärda
handlingen eller kopian till mottagaren. Förordning (1994:356).
16 § Om en beställning omfattar tio sidor eller mer, skall avgift
tas ut för kopior av allmänna handlingar och för utskrifter av
upptagningar för automatisk databehandling enligt 15 § 1 och 2.
Avgiften för en beställning av tio sidor är 50 kronor. För varje
sida därutöver är avgiften 2 kronor.

Myndigheten får besluta om undantag från första och andra styckena
om det finns särskilda skäl.
Första -- tredje stycket gäller även när en handling sänds till
beställaren via telefax. Förordning (1995:687).
17 § Avgiften för avskrift av allmän handling enligt 15 § 1 eller för utskrift av ljudbandsupptagning enligt 15
§ 3 är 125 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme.
Avgiften för kopia av videobandsupptagning enligt 15 § 3 är 600 kronor per band.
Avgiften för kopia av ljudbandsupptagning enligt 15 § 3 är 120 kronor per band. Förordning (2011:216).
18 § Om en myndighet enligt en särskild föreskrift ska
framställa bestyrkta avskrifter eller kopior av handlingar som
getts in, ska avgift tas ut med 125 kronor per påbörjad
fjärdedels arbetstimme för framställningen av avskrift och med 2 kronor för varje framställd kopia, dock
lägst 50 kronor. Förordning (2011:216).
19 § Vid beställning av kopia bestäms avgiften efter det antal
sidor som fordras för att utföra beställningen med den
utrustningen som myndigheten normalt använder för sådant
ändamål.
20 § När det är särskilt föreskrivet att avgift för bevis
eller registerutdrag ska tas ut efter viss avgiftsklass i
denna förordning gäller följande belopp:
Avgiftsklass Avgift kronor
A

180

B

360

C

800

Förordning (2011:216).
21 § Staten är fri från sådana avgifter som avses i 15 §.
Misstänkta och deras försvarare samt målsägande och
målsägandebiträden är fria från avgift för ett exemplar av
kopia eller avskrift av protokoll eller anteckning vid
förundersökning eller annan motsvarande utredning av
Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket,
Kustbevakningen eller en åklagarmyndighet.
I rättshjälpslagen (1996:1619) finns bestämmelser om
avgiftsfrihet i vissa fall för den som har beviljats
rättshjälp.
Parter i mål och ärenden, sådana målsägande i brottmål som
inte för talan samt offentliga försvarare och
målsägandebiträden är fria från avgift för dom, utslag,
slutligt beslut, protokoll i ärende om
testamentsvittnesförhör eller sjöförklaring eller protokoll
som innefattar slutligt beslut och för bevis om edgång eller
försäkran. Avgift ska inte heller tas ut för utskrift av
skiljaktig mening, som lämnas ut samtidigt med en dom eller
ett slutligt beslut, för skriftligt besked om beslut i en
ersättningsfråga till den som i ett mål eller ärende begär

ersättning av allmänna medel eller för beslut i fråga om
häktning.
Den som enligt fjärde stycket har rätt att få ett exemplar
utan avgift kan endast om det finns särskilda skäl
avgiftsfritt få ut ytterligare exemplar. Förordning (2014:1195).
22 § I förordningen (2003:234) om tiden för tillhandahållande
av domar och beslut, m.m. finns bestämmelser om hur
avgiftsbelagda handlingar ska lämnas ut. Förordning (2011:216).
23 § Om någon anser att den avgift som en myndighet tagit ut av honom
enligt 15 § är oriktig får han, inom 30 dagar efter den dag då avgiften
betalades, hos myndigheten begära ett särskilt skriftligt beslut om
avgiften.
24 § Ett särskilt beslut enligt 23 § får överklagas hos
Skatteverket. Verkets beslut får inte överklagas. Förordning (2003:956).

Rätten att disponera avgiftsinkomster
25 § En myndighet får disponera avgiftsinkomster endast efter ett
särskilt bemyndigande.
Myndigheten får dock disponera sådana avgiftsinkomster som avses i 4 och 15 §§. Förordning (1996:1196).
25 a § En myndighet som får disponera inkomster från
avgiftsbelagd verksamhet ska balansera räkenskapsårets
resultat i ny räkning.
Om det ackumulerade överskottet uppgår till mer än 10 procent
av den avgiftsbelagda verksamhetens omsättning under
räkenskapsåret, ska myndigheten lämna ett förslag till
regeringen om hur hela överskottet ska disponeras.
Har det uppkommit ett underskott i avgiftsbelagd verksamhet
som inte täcks av ett balanserat överskott från tidigare
räkenskapsår, ska myndigheten lämna ett förslag till
regeringen om hur underskottet ska täckas. Förordning (2014:1432).
25 b § En myndighet som redovisar belastande avgifter i en
offentligrättslig verksamhet med bestämt ekonomiskt mål mot
en inkomsttitel ska meddela regeringen om det ackumulerade
över- eller underuttaget i den verksamheten uppgår till mer
än 10 procent av de avgiftsintäkterna under räkenskapsåret. Förordning (2014:1432).
26 § Inkomster från avgiftsbelagd verksamhet, som en myndighet
inte får disponera enligt 25 §, skall tillföras statens
centralkonto i Riksbanken och redovisas under den inkomsttitel
på statsbudgeten som regeringen bestämmer. Förordning (2006:1101).
27 § Har upphävts genom förordning (1999:899).
28 § Har upphävts genom förordning (1999:899).
29 § Har upphävts genom förordning (1999:899).

30 § Har upphävts genom förordning (1999:899).

Indrivning
30 a § För sådana avgifter som avses i 9 och 15 §§ gäller
följande.
Indrivning ska begäras för en avgift som inte har betalats in
i rätt tid. Indrivning behöver dock inte begäras för en
fordran som understiger 100 kronor om indrivning inte krävs
från allmän synpunkt.
Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om
indrivning av statliga fordringar m.m. och i
indrivningsförordningen (1993:1229). Vid indrivning får
verkställighet enligt utsökningsbalken ske. Överklagande av
beslut inverkar inte på skyldigheten att betala avgiften. Förordning (2011:216).
Tillämpningsföreskrifter
31 § Ekonomistyrningsverket får meddela de föreskrifter som
behövs för tillämpningen av denna förordning. Förordning (1998:435).
Övergångsbestämmelser
1992:191
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992.
Genom förordningen upphävs expeditionskungörelsen (1964:618),
stämpelförordningen (1964:619) och ersättningsförordningen (1991:354).
Expeditionskungörelsens bestämmelser gäller fortfarande i fråga
om framställningar som gjorts före ikraftträdandet i ärenden
upptagna i kungörelsens bilaga, avdelning II.
En myndighet som ännu inte skall lämna en årsredovisning till
regeringen enligt förordningen (1993:134) om myndigheters
årsredovisning och anslagsframställning skall foga uppgifter
enligt 29 och 30 §§ till sitt årsbokslut. Förordning (1993:431).
1995:687
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om framställningar
som gjorts före ikraftträdandet.
1997:629
1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 1997.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande om allmän rättshjälp
har beviljats enligt rättshjälpslagen (1972:429).
2003:956
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre
föreskrifter i 14 och 24 §§ gäller fortfarande för
Riksskatteverkets beslut.
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Projekteringsframställan för åtgärder av yttre delar av
Särlaskolan.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag att projektera för åtgärder av yttre delar av Särlaskolan.

14-5-2015
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-05-19
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0330 291
Programområde: 3
Handläggare: Dan Persson, tfn 033-35 58 52
Datum/avdelningschef: 2015-05-13, Christer Johansson

Sida
1(1)
2015-05-25

Dnr 2015/KS0330
Ert dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Dan Persson

Lokalförsörjningsnämnden
Stadsdelsnämnd Väster

Projekteringsframställan för åtgärder av yttre
delar av Särlaskolan.
Lokalförsörjningsförvaltningen har genomfört en förstudie på byggnadens yttre skal.
I kommunfullmäktiges budget för 2015 framgår av investeringsplanen för 2015 –
2017 att det avsatts totalt 16 000 tkr för perioden.
Åtgärderna planeras att utföras etappvis under 3 år och planeras i nära samarbete med
Stadsdelsförvaltningen Väster för att minimera störningar i verksamheten. Ingen evakuering till ersättningslokaler görs.
Stadsdelsnämnd Väster tillstyrkte Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan för yttre åtgärder vid sitt sammanträde den 29 april 2015.
Kommunstyrelsen har den 25 maj 2015 beslutat att lokalförsörjningsnämnden får i
uppdrag att projektera för åtgärder av yttre delar av Särlaskolan.

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

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2015-04-29
§ 71

2015/SDNV0062

Åtgärder av yttre delar av Särlaskolan
Lokalförsörjningsnämnden (LFN) har genomfört en förstudie om Särlaskolans yttre skal så
som takbyte, fönsterbyte och fasadarbeten. Arbetet, som planeras genomföras etappvis
under tre år, kostnadsbedöms till 16 mkr vilket genererar en hyresökning med 869 tkr/år.
Projektet finns med i Kommunfullmäktiges beslutade investeringsbudget för 2015-2017.
Arbetena kommer att planeras i nära samverkan med stadsdelens skolverksamhet för att
minimera störningarna i verksamheten.
Förvaltningen vill påpeka att en så här hög hyresökning kräver omprioriteringar inom
skolans verksamhetsområde alternativt utökad finansiering. De aktuella byggnadsåtgärderna
avser yttre delar varför ett senare projekt som avser de inre delarna är att förvänta. Där är
den framtida användningen en förutsättning.
Beslut
Stadsdelsnämnden Väster beslutar att:
1. Tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan för åtgärder av yttre
delar av Särlaskolan.
2. Översända upprättad skrivelse som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till
Kommunstyrelsen.
Vid protokollet
Daniel Nilsson
2015-05-04
Ordförande
Per Carlsson

Justerande ledamot
Andreas Bäckman

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 5 maj 2015.
Rätt utdraget betygar:

Daniel Nilsson
1(1)

1 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE
2015-04-29

2015/SDNV0062

Hayne Hedin,
Områdeschef skola
033-35 36 70
Magnus af Klint
Chef ekonomifunktionen
0768-88 37 05

Åtgärder av yttre delar av Särlaskolan
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta att:
1. Tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan för
åtgärder av yttre delar av Särlaskolan.
2. Översända upprättad skrivelse som Stadsdelsnämnden Västers
yttrande till Kommunstyrelsen.
Yttrandet i sin helhet
Lokalförsörjningsnämnden (LFN) har genomfört en förstudie om
Särlaskolans yttre skal så som takbyte, fönsterbyte och fasadarbeten. Arbetet
planeras genomföras etappvis under tre år. Projektet finns med i
Kommunfullmäktiges beslutade investeringsbudget för 2015-2017.
Arbetena kommer att planeras i nära samverkan med stadsdelens
skolverksamhet för att minimera störningarna i verksamheten.
LFN redovisar en kostnadsbedömning för arbetet på 16 mkr vilket
genererar en hyresökning med 869 tkr/år.
Förvaltningen har tillskrivit Lokalförsörjningsförvaltningen för att få klarhet
i när hyresförändringen träder i kraft. Beskedet är att det blir året efter att
det totala arbetet är genomfört.
Förvaltningen vill ändå påpeka att en så här hög hyresökning kräver
omprioriteringar inom skolans verksamhetsområde alternativt utökad
finansiering.

2 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE
2015-04-29

2015/SDNV0062

Hayne Hedin,
Områdeschef skola
033-35 36 70
Magnus af Klint
Chef ekonomifunktionen
0768-88 37 05

Förvaltningen bedömer att skolan kommer att behövas under överskådlig
framtid även om SDN Norr i Budget 2015 har fått i uppdrag från
Kommunfullmäktige att utreda skolans framtida användning.
De aktuella byggnadsåtgärderna avser yttre delar varför ett senare projekt
som avser de inre delarna är att förvänta. Där är den framtida användningen
en förutsättning.
Samverkan
Ärendet samverkades i FSG tisdag 21 april 2015.

STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER

Monica Svensson
Stadsdelschef

Bilaga: Protokollsutdrag från LFN:s behandling av ärendet 2015-03-24.
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Intern kontrollplan 2015 samt redovisning av intern kontroll 2014
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att godkänna redovisning av intern kontroll 2014.
Att godkänna Intern kontrollplan 2015
Att nämnderna ska beakta de risker som finns inom respektive nämnds egen verksamhet i riskanalysen för
2016, samt i de fall som är nödvändiga utifrån riskbedömningen också kontrollera riskerna

2015-05-18
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-05-19
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0860 007
Programområde: 1
Handläggare: Christina Anemo, tfn 033-355305
Datum/avdelningschef: 2015-04-27, Christer Johansson

Sida
1(2)
2015-05-25

Dnr 2014/KS0860
Ert dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Christina Anemo
Alla nämnder

Intern kontrollplan 2015 samt redovisning av
intern kontroll 2014
Inledning
I enlighet med Kommunfullmäktiges regler för intern kontroll har nämndernas uppföljningar av intern kontroll år 2014 samt planer för intern kontroll 2015 inkommit till
Kommunstyrelsen. Det är Kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för
den interna kontrollen i Borås Stad. Nämnderna har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom respektive verksamhetsområde. Regler och anvisningar för den interna kontrollen ska dokumenteras och antas av nämnden. Resultatet
från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden skall därefter rapporteras
till Kommunstyrelsen.
Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och syftar
bland annat till att:
• säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs.
• säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut.
• minimera risker, säkra system och rutiner.
• trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster.
• säkra en rättvisande redovisning.
• skydda politiker och personal från oberättigade misstankar.
Utvärdering av uppföljning 2014 och plan 2015
Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska varje nämnd i samband med årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen, tillsammans med riskanalys och plan för innevarande år. Samtliga nämnder har redovisat
uppföljning av 2014 års plan samt riskanalys och plan för 2015 i samband med årsredovisningen.
Vidare säger också reglerna för intern kontroll att nämndernas redovisning ska ske i
ett system som Stadskansliet anvisar, vilket från och med 2015 är Stratsys. De flesta
nämnderna har redan 2014 använt Stratsys för redovisningen av intern kontroll. När
det gäller riskanalys och plan för 2015 så är det obligatoriskt att all redovisning sker i
Stratsys, vilket också samtliga nämnder är medvetna om. Några nämnder har missat
att det är den låsta rapporten i Stratsys som ska nämndbehandlas. Det ska heller inte
vara någon skillnad mellan den rapport som diarieförs och den låsta rapporten i Stratsys. Nämnderna uppmanas att beakta detta när uppföljning för 2015 och plan för
2016 ska tas fram.
För att undvika fel i uppföljningar och planer som beror på okunnighet om hur det
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2

fungerar att arbeta med intern kontroll i Stratsys håller Ekonomistyrning löpande
erforderliga utbildningar för berörda Stratsys-användare.
Nämnderna har inte redovisat några större avvikelser i uppföljningarna och bedömningen är att det inte krävs några förändringar i övergripande rutiner. De avvikelser
som har upptäckts vid kontrollerna har eller ska åtgärdas, berörd personal har informerats och aktuella rutiner har uppdaterats.
Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska den interna kontrollplanen baseras på
en riskanalys av rutiner och processer. Vid granskning av 2015 års planer uppmärksammas att nämnderna har en övervikt mot de ekonomiska riskerna jämfört med
andra risker i verksamheten.
När det gäller planen för 2016 så vill Kommunstyrelsen uppmana nämnderna att särskilt beakta de risker som finns inom respektive nämnds egen verksamhet i riskanalysen för 2016. De risker som nämnden sedan bedömer har hög sannolikhet att de
inträffar samt får stora konsekvenser om de inträffar ska sedan kontrolleras under
2016.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Christer Johansson
Ekonomichef
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Yttrande årlig avstämning av Regionalt trafikförsörjningsprogram
Hösten 2012 fastställde Västra Götalandsregionen regionalt trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling. Enligt överenskomna samverkansformer mellan region och kommuner
skall programmet följas upp och stämmas av en gång per år.
Målen för kollektivtrafiken utgår från kollektivtrafiken som ett av flera verktyg att gå i riktning mot
Visionen om Det Goda Livet. Sammanfattningsvis visar uppföljningen att kollektivtrafiken under en
treårsperiod har utvecklats positivt när det gäller resandeutveckling och miljöanpassning. När det gäller
invånarnas nöjdhet med kollektivtrafiken och anpassning av hållplatser för funktionsnedsatta går utvecklingen långsammare. Det krävs samverkan mellan kommun och region för att nå målen i programmet. Avstämningen innehåller därför också frågor om hur kommun och region kan nå längre tillsammans.
Nedan ställs ett antal frågor kopplade till trafikförsörjningsprogrammet och samverkan som kollektivtrafiksekretariatet gärna ser att svaranden beaktar i sitt remissvar. Frågorna är indelade i tre områden.
1. Frågor om trafikförsörjningsprogrammets mål och inriktning
2. Frågor om kommunens arbete med hållbart resande
3. Frågor kopplat till samverkansformerna inom kollektivtrafiken
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Yttrande årlig avstämning av Regionalt trafikförsörjningsprogram
Borås Stad instämmer med de yttrande som avges av Boråsregionen.
Sjuhärads kommuner har uppdaterat mål och strategier i dokumentet ”Målbild för
kollektivtrafiken i Sjuhärad” som Borås Stad anser ska ligga till grund för det fortsatta
utvecklingsarbetet.
1. Stimulera ungdomars kollektivtrafikresande
Ungdomars kollektivtrafikresande grundläggs i tidiga år, främst via resor till
och från skolan och fritidssysselsättningar. För att ungdomar ska fortsätta åka
kollektivtrafik även efter 18 års ålder krävs åtgärder för att stimulera ett fortsatt kollektivtrafikresande
2. En rättvis prisbild på kollektivtrafikresan
Prisbilden på vald kollektivtrafikresa ska väl konkurrera med motsvarande bilresa. Även över länsgräns vilket innebär ett utökat samarbete över länsgränser
för att skapa ett tydligt, prisvärt och lättöverskådligt biljettsystem
3. Använda ny teknik och tjänster som redskap för att öka attraktiviteten till kollektivtrafikresor
Borås vill vara en testarena för nya former av resande och nya metoder för resandeinformation
4. Nyttja Götalandsbanans potential
Utveckla kollektivtrafikförbindelser och stationer som innebär att hela Sjuhärad kan dra nytta av Götalandsbanan. Attraktiva förbindelser som bygger på
en utvecklad anslutande tågtrafik inom Sjuhärad ger fler möjligheter och ökat
utbud. Skapa en marknad österut som är beredd när Götalandsbanan är på
plats.
Åtgärder som kommunerna kan göra för att utveckla ett mer hållbart resande
 Anpassning av hållplatser för personer med funktionsnedsättning (pågår).
 Öka framkomligheten i Borås.
 Bygga ut pendelparkeringar.
 Bygga attraktiva resecentra där tillgängligheten är stor för all persontrafik.
 Bygga ut cykelbanor för hållbart resande.

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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Jobba mer med Mobility management.

Goda exempel att lyfta i kollektivtrafikråden
 Hur Sjuhärad jobbat med uppdateringen av ”Målbild för kollektivtrafiken i
Sjuhärad”
 Kollektivtrafiksekretariatet har under 2014 påbörjat arbetet med att bygga upp
en organisation och kompetens för att aktivt jobba med Mobility management. För första gången är steg 1 och 2 åtgärder i fyrstegsprincipen upptagna
som åtgärder i den Regionala planen för transportinfrastruktur i Västra Götaland 2014-2025. Problemet med Mobility management har varit att påvisa
konkreta resultat. Det är därför särskilt viktigt att dessa åtgärder och projekt
lyckas och på så sätt kan ge åtgärderna legitimitet i framtida infrastrukturplaner.
Vilken betydelse har de prioriterade stråken för kommunens utbyggnadsplanering?
 Viktigt med god dialog mellan Regionen och kommunen.
Samverkansformerna inom kollektivtrafiken
 Just nu är det oklart hur kollektivtrafiken ska hanteras från delregionalt håll.
 Det har blivit tydligare om vem som ansvarar för vad. Vi har gjort de flesta
punkterna. Den nya organisationen innebär att det blivit lite otydligare igen.
Hur går det med de åtgärder som kommunen ansvarar för? (Punkt 6-10)
6. Utse en ansvarig tjänsteman på respektive kommun
Borås Stad har utsett en ansvarig tjänsteman.
7. Tydliggör rådsmedlemmars mandat och roller
I och med omorganisationen att Direktionen är DKR finns mandat som samverkansformerna förutsätter. Har varit en styrka att tjänstemän och politiker suttit vid samma
bord och diskuterat.
8. Förbättra informationsutbytet mellan tjänstemän och politiker
Det har fungerat bra. Återstår att se hur det kommer att fungera i nya organisationen.
9. Öka kommunernas inflytande på strategiska dokument
Det har fungerat bra. Återstår att se hur det kommer att fungera i nya organisationen.
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10. Involvera kollektivtrafiken tidigt i samhällsplaneringen
Det är en naturlig del av samhällsplaneringen.




Regionala kollektivtrafikrådets fortsatta roll bör utredas. Frågan lyfts på BHU
under våren.
Kommunikationen mellan tjänstemän och politiker har varit en framgångsfaktor. Vi är måna om en fortsatt god utveckling av kommunikationen.
Viktigt med likartat dagordning på beredningsgruppens möten samt att mötena utvärderas kontinuerligt.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering

Kollektivtrafiknämnden

2015‐02‐25

Remiss ‐ Till kommunerna i Västra Götaland:
Regionalt trafikförsörjningsprogram – årlig avstämning
Hösten 2012 fastställde Västra Götalandsregionen regionalt trafikförsörjnings‐
program för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling. Enligt överenskomna
samverkansformer mellan region och kommuner skall programmet följas upp och
stämmas av en gång per år.
Målen för kollektivtrafiken utgår från kollektivtrafiken som ett av flera verktyg att gå
i riktning mot Visionen om Det Goda Livet. Sammanfattningsvis visar uppföljningen
att kollektivtrafiken under en treårsperiod har utvecklats positivt när det gäller
resandeutveckling och miljöanpassning. När det gäller invånarnas nöjdhet med
kollektivtrafiken och anpassning av hållplatser för funktionsnedsatta går
utvecklingen långsammare. Det krävs samverkan mellan kommun och region för att
nå målen i programmet. Avstämningen innehåller därför också frågor om hur
kommun och region kan nå längre tillsammans.
Syfte med årlig avstämning:
*Trafikförsörjningsprogrammet – rör vi oss i rätt riktning? Medskick inför revidering
av programmet 2016
*Vidareutveckla samverkansformerna för en högre måluppfyllelse
Följande dokument bifogas och ingår i avstämningen:
1: Uppföljning 2014 – Trafikförsörjningsprogram
2: Åtgärdslista för stärkt dialog och samverkan
Nedan ställs ett antal frågor kopplade till trafikförsörjningsprogrammet och
samverkan som vi gärna ser att kommunen beaktar i sitt remissvar. Frågorna är
indelade i tre områden;
‐ 1. Frågor om trafikförsörjningsprogrammets mål och inriktning
‐ 2. Frågor om kommunens arbete med hållbart resande
‐ 3. Frågor kopplat till samverkansformerna inom kollektivtrafiken
Vi önskar kommunen svar senast den 26 maj 2015.
Svaret skickas till: kollektivtrafik@vgregion.se
För frågor omkring remissen hänvisas till Maria Larsson
(maria.a.larsson@vgregion.se) på kollektivtrafiksekretariatet.
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1. Frågor om trafikförsörjningsprogrammet
Bakgrund
Trafikförsörjningsprogrammet pekar ut den långsiktiga strategiska inriktningen för
kollektivtrafikens utveckling fram till 2025, med etappmål till 2016. Målen i
trafikförsörjningsprogrammet är kopplade till strategier som kollektivtrafiknämnden
formulerar sitt uppdrag till Västtrafik utifrån.

Kollektivtrafikens konkurrenskraft ska stärkas och utvecklas i regionen.
Enligt trafikförsörjningsprogrammet
ska kollektivtrafiksatsningar i första
hand ske där det finns störst
potential att öka, samtidigt som det
skall finnas ett rimligt utbud i hela
Västra Götaland. Samtliga
kommunalförbund har pekat ut stråk
enligt kartan som tillsammans utgör
ett prioriterat regionalt nät i
regionen. Detta nät ska utvecklas
som en stomme för att binda ihop
regionen och möjliggöra resor
till/från viktiga målpunkter innanför och utanför länsgränsen. I relationer med
större resandeunderlag ska matartrafik med buss kontinuerligt utvecklas efter
behov. Utveckling av pendelparkeringar för bil och cykel vid stråkens knutpunkter är
också viktiga åtgärder för ett effektivt sammanhängande regionalt nät. En
landsbygdsutredning har arbetats fram som anger mål för minimiutbud.
Sammantaget visar uppföljningen att trafikförsörjningsprogrammets mål och
inriktning har styrt kollektivtrafikens utveckling även om takten i viss mån påverkas
av begränsningar i t ex infrastruktur, fordon eller ekonomi. Uppföljningen bifogas.
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Dags för revidering
Vi står inför en revidering av trafikförsörjningsprogrammet. Processen med
revideringen kommer vara återkommande i kollektivtrafikråden under 2015.
Samtliga kommuner ingår i kollektivtrafikråden. Under våren planeras workshops i
samtliga delregionala råd. Exempel på frågor som kommer att behandlas är om
befintliga mål och strategier täcker de viktigaste uppgifterna för kollektivtrafikens
utveckling.
Fråga:

Vi står inför en revidering av trafikförsörjningsprogrammet
‐ I samband med denna remiss kan kommunerna göra generella inspel
till arbetet med att revidera trafikförsörjningsprogrammet.
Tidigare avstämningar kommer också att beaktas i revideringen. Exempel på
synpunkter som kommit upp bland remissvaren de två senaste åren är att
programmet inte är tillräckligt tydligt kring mål för social hållbarhet, t ex när det
gäller trygghet och säkerhet. Kommuner har också lyft oro kring alltför stark
fokusering på att kostnadseffektivt nå resandemålet, medan andra kommuner ser
behov av ytterligare fokusering på resande och effektivitet.

2. Hållbart resande – hur kan vi nå längre tillsammans?
Hela resan – hållbara resor
Hållbart resande handlar inte bara om kollektivtrafik. Det handlar om vanor,
attityder och möjligheter att ta sig dörr till dörr. Ofta är det mest hållbara
alternativet en kombination av färdmedel, som t ex cykel och kollektivtrafik‐ där
närtrafiken utgör ett viktigt komplement. Eller samåkning till en pendelparkering för
att sedan resa vidare med tåg. Eller om att helt undvika en resa genom att jobba
hemma eller ha telefonmöten. Kollektivtrafiknämnden har avsatt medel för att
utveckla kompetens‐ och projektstöd för mobility management, som ska kunna
användas av kommuner och företag. Mobility management handlar om att påverka
resenärernas beteende med hjälp av styrmedel, incitament och verktyg som
underlättar hållbart resande. Här kan nämnas verktyg för samåkning för landsbygd
och stad, kunskap om koncept som ”gröna resplaner” för verksamheter/företag
mm. För att nå resultat krävs engagemang lokalt.
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Samhällsbyggnad och kollektivtrafik hand i hand
Västra Götalandsregionens kollektivtrafiksekretariat handlägger översiktsplaner och
Västtrafik svarar på detaljplaner. Gemensamma projekt inom t ex Uddevalla, Mark
och Öckerö kommun har lett till ömsesidigt kunskapsbyggande och visar att
fördjupad samverkan i tidiga skeden av översiktsplaneringen kan ge resultat. Vi
deltar gärna vid fler gemensamma projekt och utredningar i tidiga skeden. Att
tänka samhällsplanering och transportsystem innebär att tänka utanför
kommungränser och även länsgränser och se till resenärens behov. Det är en viktig
gemensam uppgift.
Västtrafik har lämnat över den information som lämnats av kommunen vid de
dialogmöten som hölls med Västtrafik under hösten 2014. Kartan nedan
sammanfattar informationen. Vi förstår att kartan inte är fullständig, men ser att
den kan utgöra en början på att bygga upp en helhetsbild för hur
utbyggnadsplanering och kollektivtrafikförsörjning stöder varandra. Vi kommer
fortsätta utveckla denna karta och tar gärna emot kompletteringar från kommunen.

Åtgärder
Trafikförsörjningsprogrammet är framtaget i samråd med kommunerna med
utgångspunkten att det krävs åtgärder som både kommunerna och regionen gör.
Exempel på åtgärder som kommunerna i första hand råder över är
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Anpassning av hållplatser och gångvägar till hållplatser för personer med
funktionsnedsättning (prioriterade hållplatser är utpekade i programmet).
Prioritera förtätning av bostäder och verksamheter i lägen med god
kollektivtrafikförsörjning
Mobility management‐åtgärder, utveckling av gång‐cykel, pendelparkeringar,
restriktiv parkeringspolicy mm
Samordning av skoltider och kollektivtrafik för att optimera kapaciteten
Framkomlighet för kollektivtrafiken i städer och samhällen (signalprioritering,
körvägar osv)
Resepolicy med fokus på hållbara resor inom kommunens egna verksamheter

Frågor:

‐
‐
‐

Med vilka åtgärder kan kommunen göra störst skillnad för att utveckla ett
mer hållbart resande utifrån kommunens förutsättningar?
Goda exempel som skulle vara av värde att lyfta i kollektivtrafikråden?
Vilken betydelse har de prioriterade stråken för kommunens
utbyggnadsplanering?

3. Kontinuerlig utveckling av samverkan
Samverkan kring strategiska kollektivtrafikfrågor
Beslutsmandatet i kollektivtrafikfrågor ligger hos Västra Götalandsregionen
(inklusive Västtrafik) som är ansvarig för kollektivtrafiken i länet.
Kollektivtrafikråden är regionens och kommunernas gemensamma arena för
samråd kring långsiktiga utvecklingsfrågor för kollektivtrafiken i Västra Götaland
(samt Kungsbacka). Samtliga kommuner ingår i kollektivtrafikråden.
2015 lyfts kollektivtrafiken in i BHU (Beredningen för Hållbar Utveckling). BHU blir
därmed det formella samverkansorganet när det gäller att enas kring t ex inriktning
för trafikförsörjningsprogrammet. För att värna om tid för fördjupad dialog mellan
region och kommun behöver frågan om det regionala kollektivtrafikrådet också
behöver finnas kvar övervägas. Den frågan kommer lyftas på BHU under våren.
De delregionala kollektivtrafikråden ändrar i viss mån skepnad från 2015.
Boråsregionen liksom Göteborgsregionen har beslutat att det delregionala
kollektivtrafikrådet ska lyftas in i kommunalförbundets regi. Fyrbodal har redan
sedan tidigare denna organisation. I Skaraborg finns inget beslut om förändring
jämfört med föregående mandatperiod. Till skillnad från ordinarie
kommunalförbundsmöten innebär de beslutade samverkansformerna för
5/6 Regionalt trafikförsörjningsprogram – årlig avstämning | VGR

Kollektivtrafiknämnden

2015‐02‐25

kollektivtrafiken att representanter från Västra Götalandsregionen också deltar vid
de möten då kommunalförbundet väljer att ha kollektivtrafikråd.

Ständiga förbättringar – ett strukturerat arbete
I de beslutade samverkansformerna som antogs i samband med skatteväxlingen
står att en utvärdering av samverkansformerna ska ske senast 2017. Redan 2013
genomförde kollektivtrafikråden en utvärdering som ledde till en åtgärdslista med
21 förbättringsåtgärder som nu successivt implementeras – det är den vi arbetar
vidare med. Ansvaret för att genomföra åtgärderna ligger på såväl
kollektivtrafiknämnden och Västtrafik som varje kommun och kollektivtrafikråden.
Listan med beslutade åtgärder och genomförda aktiviteter bifogas remissen.
Bland de 21 åtgärderna ingår att kollektivtrafiknämnden tillsammans med
representanter från råden och Västtrafik, ska besöka samtliga kommuner för att
beskriva kollektivtrafikens styrning, roller, mandat och former för samverkan. Detta
planeras ske under 2015. Vi kommer kontakta kommunen för att planera för ett
sådant besök.
Frågor:
‐ Hur ser kommunen på uppföljningen av beslutade åtgärder för samverkan? Är
det något som saknas? Någon åtgärd som behöver prioriteras tydligare? Något
som nu känns mindre relevant?
‐ Hur går det med de åtgärder som kommunen ansvarar för?
‐ Kollektivtrafiken integreras i BHU där övriga gemensamma strategiska
regionutvecklingsfrågor hanteras. Finns det några medskick från kommunen för
att förändringen ska falla ut på bästa möjliga sätt?
Förslag på förbättringar, åtgärder, osv gällande samverkan kommer lyftas till
kollektivtrafikråden.
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Sammanfattning
2012 fastställde regionfullmäktige trafikförsörjningsprogrammet för kollektivtrafiken i Västra
Götaland. Programmet sträcker sig fram till 2025 och följs upp en gång per år. Föreliggande
uppföljning avser helår 2014. Trafikförsörjningsprogrammet innehåller ett övergripande mål att
kollektivtrafikens marknadsandel skall öka. Till det övergripande målet kopplas fyra delmål – ett
resandemål, ett nöjdhetsmål, ett tillgänglighetsmål och ett miljömål.
Resandet under de senaste tolv månaderna varit i stort sett oförändrat jämfört med året
dessförinnan. Om 2014 års resande jämförs med år 2012 är den totala ökningen sju procent. En stor
del av den ökningen beror på införandet av trängselskatt i Göteborg i januari 2013. Bedömningen är
att det fortfarande finns goda möjligheter att nå resandemålen till 2025.
De flesta resenärerna är nöjda med sin senaste resa, men nöjdheten generellt med kollektivtrafiken
ligger på 54 procent. En förhållandevis låg nivå, men med en marginell ökning jämfört med
föregående år. Med denna utvecklingstakt bedöms det svårt att nå målet med 85‐90 procents
nöjdhet.
Kollektivtrafikens tillgänglighet för alla resenärsgrupper utvecklas totalt sett åt rätt håll. Åtgärderna
sker i huvudsak genom anpassning av fordon och hållplatser som båda går åt rätt håll men något för
långsamt när det gäller anpassning av hållplatser. Det är stor variation mellan olika kommuner.
Långsiktigt fram till år 2025 bedöms det möjligt att nå målet men kortsiktigt fram till år 2016 behöver
takten öka för att anpassa hållplatserna.
Uppföljningen visar generellt sett en positiv utveckling i riktning mot miljömålet. Redan 2014 uppnås
målen till 2016 när det gäller andel förnybara drivmedel och utsläpp. Kollektivtrafikens miljöpåverkan
minskar i snabbare takt än vad gällande lagstiftning påbjuder. Däremot utvecklas inte
energiförbrukningen i rätt riktning.
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Inledning
Trafikförsörjningsprogrammet styrande
Västra Götalandsregionen är regional kollektivtrafikmyndighet enligt kollektivtrafiklagen från 2012.
Varje kollektivtrafikmyndighet ska enligt lagen ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram.
Trafikförsörjningsprogrammet fastställdes av regionfullmäktige i hösten 2012. Syftet med
programmet är att beskriva kollektivtrafikens strategiska inriktning och att vara vägledande för
kollektivtrafiknämndens uppdrag till Västtrafik. Programmet har en långsiktig målbild som sträcker
sig till år 2025.
Trafikförsörjningsprogrammet följs upp för tredje gången
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet följs upp en gång per år. Syftet med uppföljningen är att
visa hur kollektivtrafiken utvecklas i jämförelse med målen. Uppföljningen är också viktig som
underlag för prioriteringar.

Figur 1 Mål och indikatorer för kollektivtrafiken som beslutats av Västra Götalandsregionen

Det övergripande målet i trafikförsörjningsprogrammet är att kollektivtrafikens marknadsandel ska
öka för en attraktiv och konkurrenskraftig region. Målet är preciserat med fyra delmål med
strategier. Uppföljningen genomförs med hjälp av indikatorer för både det övergripande målet och
för delmålen (Tabell 1). För att visa både nuläge och trend redovisas indikatorerna med basår 2010
samt för uppföljningsåret 2014. Observera att några av indikatorerna inte följs upp årligen, till
exempel tillgänglighet och arbetsmarknadsregioner. Några indikatorer har också tillkommit och en
har tagits bort.
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Tabell 1 Sammanfattning av måluppfyllnaden, trend från år 2010 samt det senaste årets utveckling
Mål

Måltal

Övergripande
mål:
Kollektivtrafikens
marknadsandel
ska öka för en
attraktiv och
konkurrenskraftig
region

Kollektivtrafiken står för 33 %
av de motoriserade resorna i
Västra Götaland.
I Göteborgsregionen står
kollektivtrafiken för 40 % av de
motoriserade resorna.

Bedömning
av mål‐
uppfyllelse
till 2025

Bedömning
av mål‐
uppfyllelse
till 2016

Indikatorer

Ö1. Kollektivtrafikens
motoriserade marknadsandel
OK

OK

Vi är på gång
att nå målet.

Vi är på gång
att nå målet.

Ö2. Kollektivtrafikens
motoriserade marknadsandel
‐ Göteborgsregionen
Ö3. Regionförstoring
Ö4. Regionförtätning
Ö5. Andel invånare som är
nöjda med kollektivtrafiken

Delmål 1:
Resandet med
kollektivtrafiken
2025 ska
fördubblas i
förhållande till
2006

Delmål 2: Minst
85‐90 % av
resenärerna ska
vara nöjda med
kollektivtrafiken
2025

Delmål 3:
Kollektivtrafiken
ska beakta alla
resenärsgruppers
behov. Det ska
finnas ett utpekat
nät som är
tillgänglighetsanp
assat för att
möjliggöra hela
resan
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Kollektivtrafiken ska öka till
380 miljoner resor
Bra

Varning

Vi bedömer
att målet till
2025
kommer att
nås.

Vi är inte
riktigt nära
att nå målet.

Ok

Varning

Vi är på gång
att nå målet.

Vi är inte
riktigt nära
att nå målet.

Minst 85 – 90 % av
resenärerna ska vara nöjda
med kollektivtrafiken 2025

Det utpekade nätet ska bestå
av minst 770 hållplatser år
2025.
100 % av kollektivtrafikens
fordon skall vara anpassade
2025.

1.1. Antal resor gjorda med
kollektivtrafiken
1.2 Kollektivtrafikens
restidskvot i prioriterat
kollektivtrafiknät
1.3 Förändring i trafikutbudet
1.4 Andelen invånare med
mindre än 45 minuter till sin
delregionala huvudort
1.5 Utbud av kommersiell
trafik
1.6 Kostnad per
utbudskilometer för Västtrafik
(SEK)
1.7 Andel av ersättning till
trafikoperatörer som styrs av
resandeincitament
2.1. Andelen resenärer som är
nöjda med kollektivtrafiken
2.2 Andelen utförda turer
med kollektivtrafiken
2.3 Andelen turer som är
punktliga
2.4 Andelen invånare med
mindre än 30 minuter till sin
kommunala huvudort
2.5 Allmänhetens upplevelse
av förseningar i
kollektivtrafiken
3.1 Andel anpassade fordon

Bra

Ok

Vi bedömer
att målen
kommer att
nås till 2025.

Vi är på gång
att nå våra
mål.

3.2 Andel anpassade
prioriterade knutpunkter och
hållplatser
3.3 Andel knutpunkter med
ledsagning
Kvalitativ uppföljning av
aktiviteter

Trend från
2010*

Utveckling
2013‐2014

Mål

Måltal

Bedömning
av mål‐
uppfyllelse
till 2025

Delmål 4:
Kollektivtrafiken
ska utvecklas så
att den både
minskar
transportsektorns
miljöpåverkan
och sin egen
miljöpåverkan till
2025

År 2025 ska personresandets
negativa påverkan minskas
genom att marknadsandelen
för kollektivtrafik är minst 33
%. 95 % av kollektivtrafikens
persontransportarbete ska
utföras med fossilfri energi
År 2025 ska kollektivtrafiken
använda 25 % mindre energi
per persontransportarbete
jämfört med 2010.

Bedömning
av mål‐
uppfyllelse
till 2016

Bra

Bra

Vi bedömer
att målen
kommer att
nås till 2025.

Vi bedömer
att målen för
2016
kommer att
nås .

Indikatorer

4.1 Andel fordonskm med
biodrivmedel och el
4.2 Utsläpp av kväveoxider
och partiklar per fordonskm
4.3 Energianvändning för buss
(kWh/personkm)
Kvalitativ uppföljning av
mobility management‐
åtgärder

År 2025 ska kollektivtrafikens
utsläpp av kväveoxider och
partiklar per personkm ha
minskat med minst 60 %
jämfört med 2009.

*Bedömningen av trenden är baserad på statistik från föregående års uppföljning.

Går åt rätt håll
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Oförändrat

Går åt fel håll

Går ej att bedöma/ej aktuell att bedöma

Trend från
2010*

Utveckling
2013‐2014

Det övergripande målet
Det övergripande målet har fokus på hållbarhet. Med den negativa påverkan som dagens transporter
har på miljön är det nödvändigt att kraftigt öka det kollektiva resandet och se kollektivtrafiken som
en plattform i ett framtida hållbart transportsystem.
Tabell 2 Övergripande mål för kollektivtrafiken

Kollektivtrafikens marknadsandel ska öka för en attraktiv och konkurrenskraftig region.
Måltal

Kollektivtrafiken står för 33 %
av de motoriserade resorna i
Västra Götaland.
I Göteborgsregionen står
kollektivtrafiken för 40 % av de
motoriserade resorna.

Bedömning
av mål‐
uppfyllelse
till 2025

Bedömning
av mål‐
uppfyllelse
till 2016

Indikatorer

Trend från
2010*

Utveckling
2013‐2014

Ö1. Kollektivtrafikens
motoriserade marknadsandel
OK

OK

Vi är på gång
att nå målet

Vi är på gång
att nå målet

Ö2. Kollektivtrafikens
motoriserade marknadsandel
‐ Göteborgsregionen
Ö3. Regionförstoring
Ö4. Regionförtätning
Ö5. Andel invånare som är
nöjda med kollektivtrafiken

*Bedömningen av trenden är baserad på på statistik från föregående års uppföljning.

Målet är att fler ska nyttja kollektivtrafiken och det ska ske en överflyttning från andra motoriserade
färdmedel till kollektivtrafiken. Målet handlar också om regionförstoring och vikten av en attraktiv
kollektivtrafik i en tillväxtregion. Det ska även finnas en grundläggande tillgänglighet för alla
invånare, oavsett var man bor och vilka förutsättningar man har.
Ö1‐Ö2: Kollektivtrafikens motoriserade marknadsandel

Kollektivtrafikens motoriserade marknadsandel motsvarar resandet med kollektivtrafik och taxi
dividerat med resandet med kollektivtrafik, taxi, bil, moped och motorcykel. Andelen resor med
kollektivtrafik i Västra Götaland samt Göteborgsregionen (inklusive Kungsbacka) har ökat de senaste
åren enligt Kollektivtrafikbarometern1, vilket visas i Figur 2 på nästa sida, men i stort sett ligger 2014
på samma nivå som 2013.

1

Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets‐ och attitydundersökning som drivs och utvecklas
av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik.
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Kollektivtrafikens motoriserade marknadsandel
40%
35%
30%
25%
20%
Västra Götaland
2011

2012

Göteborgsregionen (inklusive Kungsbacka)
2013
2014

Figur 2 Utveckling av kollektivtrafikens motoriserade marknadsandel utifrån Kollektivtrafikbarometerns
resultat för år 2011‐2014
Ö3: Regionförstoring; antal lokala arbetsmarknadsregioner och befolkningsstorlek

Regionförstoring avser vidgade lokala arbetsmarknader (LA), vilket enligt utredningar gynnar
sysselsättningen och den ekonomiska utvecklingen. De definieras utifrån pendlingsstatistik från SCB.
Kollektivtrafiken har en viktig funktion att möjliggöra en hållbar regionförstoring. Idag finns det åtta
LA‐regioner i Västra Götaland (inklusive Åmål som tillhör Karlstad, se Figur 3 nedan), jämfört med 13
LA‐regioner år 1990.

Figur 3 Lokala arbetsmarknader i Västra Götaland år 2013 samt nattbefolkning i respektive
arbetsmarknad

Ö4: Regionförtätning; ökad pendling inom LA‐regioner

Regionförtätning beskriver huruvida befintliga arbetsmarknadsregioner stärks genom att pendlingen
ökar. Indikatorn beräknas som ökningen av all pendling mellan kommunerna i en lokal
arbetsmarknad dividerat med hela den förvärvsarbetande nattbefolkningen. I Tabell 3 visas
pendlingsökningen mellan år 2005 och 2013 i förhållande till nattbefolkningen 2013 inom en LA‐
region. Samtliga regioner uppvisar ökad pendling, vilket tyder på att arbetsmarknadsregionerna
förstärkts under denna period. Särskilt gäller det arbetsmarknadsregionerna kring de fyra
huvudnoderna i Västra Götaland.
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Tabell 3 Antal invånare per lokal arbetsmarknad samt förändrad pendling (antal personer) mellan år 2005
och år 2013.
LA‐region

Nattbefolkning

Göteborg

1 094 535

Pendlingsökning/
nattbefolkning
4,4 %

Trollhättan‐Vänersborg

201 522

1,41 %

Borås
Skövde

194 063
180 355

2,01 %
2,86 %

72 545
24 783
14 290
190 059

0,39 %
2,92 %
0,84 %
1,81 %

Lidköping‐Götene
Strömstad
Bengtsfors‐Dals‐Ed
Karlstad (Åmål ingår)
Källa: SCB

Ö5: Andelen invånare som är nöjda med kollektivtrafiken

De senaste åren har nöjdheten hos invånarna varit runt 45 procent och andelen missnöjda har
minskat ett par procentenheter under 2014 jämfört med tidigare år (Figur 4).2 Det bör dock betonas
att nöjdheten hos resenärerna är betydligt högre (se indikator 2.1).

Invånarnöjdhet 2011‐2014

100%
80%
60%

Missnöjda

40%

Varken eller
Nöjda

20%
0%
2011

2012

2013

2014

Figur 4 Nöjdhet bland invånarna i Västra Götaland år 2011‐2014.
Källa: Kollektivtrafikbarometern

2

Siffran avser länet Västra Götaland, inte Västtrafiks område där även Kungsbacka ingår. Källa:
Kollektivtrafikbarometern, Svensk Kollektivtrafik.
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Delmål 1: Resandet fördubblas
För 2025 gäller att resandet ska öka till ca 380 miljoner resor, med ett delmål år 2016 på 304 miljoner
resor (Figur 5). Utgångspunkten är att den huvudsakliga resandeökningen ska utgöras av bilister som
väljer att ställa bilen och istället resa med kollektivtrafiken. Under 2006 genomfördes 201 miljoner
resor med kollektivtrafiken. För att tågtrafiken ska kunna öka krävs en kraftig ökning av järnvägens
kapacitet, och av den anledningen har det långsiktiga målet för tågtrafiken flyttats fram till 2035.
Tabell 4 Delmål resande

Resandet med kollektivtrafiken 2025 ska fördubblas i förhållande till 2006.
Måltal

Bedömning
av mål‐
uppfyllelse
till 2025

Bedömning
av mål‐
uppfyllelse
till 2016

Kollektivtrafiken ska öka
till 380 miljoner resor
Bra

OK

Vi bedömer
att målet till
2025
kommer att
nås

Vi är inte
riktigt nära
att nå målet

Indikatorer

Trend från
2010*

Utveckling
2013‐2014

1.1. Antal resor gjorda med
kollektivtrafiken
1.2 Kollektivtrafikens
restidskvot i prioriterat
kollektivtrafiknät
1.3 Förändring i trafikutbudet
1.4 Andelen invånare med
mindre än 45 minuter till sin
delregionala huvudort
1.5 Utbud av kommersiell
trafik
1.6 Kostnad per
utbudskilometer
1.7 Andel ersättning till
trafikoperatörer som sker via
resandeincitament

*Bedömningen av trenden är baserad på statistik från förra årets uppföljning

Delmålet följs upp genom sju indikatorer som beskrivs mer ingående i detta kapitel. Baserat på
tidigare års utveckling, planerade investeringar och införandet av trängselskatten är bedömningen
att målet till 2025 kommer att nås. Däremot är det en utmaning att nå målnivån för resandet till
2016.
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1.1 Antal resor gjorda med kollektivtrafiken

Utförda resor samt
resandemål (milj. resor/år)
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2006

2012

2013

2014

2016

2025

Figur 5 Resandeutvecklingen mellan år 2006, 2012 ‐2014 samt mål för 2016 och 2025

För Västtrafik som helhet är resandet i stort sett oförändrat, 278
Stämplingsbenägenhet
Utfallet från biljettstatistiken
miljoner, 2014 jämfört med 2013. Sett på längre sikt har resandet
korrigeras löpande med hänsyn till
med kollektivtrafiken ökat med 39 procent mellan 2006 och 2014.
stämplingsbenägenhet främst i
Göteborgsområdet
Resandemålet för 2016 bedöms som svårt att nå. Till 2025 krävs
resandeökningar omkring 3 procent per år vilket bedöms som möjligt med fortsatta satsningar och
samverkan med kommuner kring samordnad samhällsplanering.
För varje delregion finns mål för resandet uppsatta för 2016 och 2025. Utfallet och målen framgår av
Figur 6. Även för delregionerna, som för Västtrafik som helhet, har resandet varit nästan oförändrat
mellan 2013 och 2014. Generellt sett kan man se att spårvagnstrafiken minskar och andra trafikslag
är oförändrade eller ökar svagt.
Antal resor (milj.) med kollektivtrafik i, Fyrbodal,
Sjuhärad och Skaraborg

Antal resor (milj.) med
kollektivtrafik i
Göteborgsregionen
300
221

200

238

239,0

20
262

12,6

13,2

13,4

15,3 15,2 15,0

14,5

16,9

12,2

9,8

10

169

7,9

9,6 9,3 9,9

5

100

0
Fyrbodal

0
2006

15

12,7

2012

2013

2014

Måltal

2006

Sjuhärad
2012

2013

Skaraborg
2014

Måltal

Figur 6 Antal resor med kollektivtrafik i Göteborgsregionen (t v) samt i Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg (t h)
år 2006, 2012‐2014. Måltal för år 2016 är angivna med grön stapel.
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1.2. Kollektivtrafikens restidskvot i prioriterat kollektivtrafiknät

Restidskvoten är kollektivtrafikens restid i förhållande till den tid resan skulle ta med bil. Målet är att
restidskvoten ska vara högst 1,2 för buss och 0,8 för tåg. Restidskvoterna redovisas för regionala
långväga relationer och starka kommunrelationer.
Restidskvoten beräknas genom en kombination av restider för bil från Google Maps och restider för kollektivtrafik från Samtrafikens
riksdatabas för 2014. Endast den riktningen med kortast restid redovisas per relation. På grund av metodförändring är resultatet för
2014 inte jämförbart med tidigare rapporter. Restiden för bil motsvara den verkligt uppmätta restiden mellan två orter. Restiden med
kollektivtrafiken motsvara den restid som blir enligt tidtabellen och tar därmed inte hänsyn till förseningar. Där tåg och pendeltåg finns
redovisas restidskvoten för dessa även om bussen är snabbare. Vid bytesresor mellan tåg och buss redovisas kvoten som tåg.
Observera att restidskvoten inte säger något om det totala utbudet under dagen eller attraktiviteten i att pendla mellan orter. Gröna
staplar i figurerna motsvarar reserelationer som uppnår målet om en kvot på 0,8 eller mindre för tåg och 1,2 eller mindre för buss.
Orange staplar visar kvoter som är upp till 10 % högre än målet och röda staplar visar kvoter som är mer än 10 % högre än målet.

Restidskvot tåg/bil 2014
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

Figur 7 Restidskvoter tåg/bil i november 2014 för relationer mellan utpekade noder i regionen.
Källa: Google maps/Samtrafikens riksdatabas för 2014

1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

Restidskvot buss/bil 2014

Figur 8 Restidskvoter buss/bil i november 2014 för relationer mellan utpekade noder i regionen där rimliga
tågförbindelser inte förekommer.
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1.3 Förändring i trafikutbudet

Förändringen i trafikutbudet mäts i antal tidtabellkilometer för hela regionen. Antalet
tidtabellkilometer för Västra Götaland uppgick under 2014 till 141 miljoner kilometer, vilket är i nivå
med 2013.
1.4 Andelen invånare med mindre än 45 min med kollektivtrafik till sin delregionala huvudort

Om kollektivtrafiken ska vara ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen måste den erbjuda hög
tillgänglighet till arbetsplatser och andra viktiga målpunkter. En tidsmässig gräns för många pendlare
är 45 minuters restid. Kartan i Figur 9 visar kollektivtrafikens räckvidd jämfört med bilen. Kartan ska
ses som en övergripande illustration. År 2013 hade 72 procent av invånarna mindre än 45 minuter till
sin närmsta delregionala huvudort med kollektivtrafik, jämfört med 96 procent med bil. Detta kan
jämföras med 71 respektive 95 procent för 2010. Det har skett både förbättringar och försämringar
av tillgängligheten i olika relationer, men sett till hela Västra Götaland är tillgängligheten i stort sett
oförändrad. För att utveckla tillgängligheten behöver samhällsbyggnaden utvecklas så att fler
människor bor i eller enkelt tar sig till noderna till det prioriterade kollektivtrafiknätet, parallellt som
trafiken byggs ut.

Figur 9 Restid till regionala huvudorter i Västra Götaland enligt 2014 års tidtabell.
Källa: Västra Götalands tillgänglighetsatlas via Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
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1.5 Utbud av kommersiell trafik

Ett syfte med kollektivtrafiklagen är att ge fler aktörer tillträde till marknaden och att invånarnas
resmöjligheter med kollektivtrafiken därigenom ska öka. De linjer som tillkommit är framförallt
riktade mot speciella marknadssegment – flygplatser och turism (Tabell 5).
Tabell 5 Trafikoperatörer som bedriver kommersiell trafik under 2014
Bolag

Linjesträckning

FAC Flygbussarna Aircoaches AB Nils Ericson Terminalen ‐ Landvetter Flygplats
FAC Flygbussarna Aircoaches AB Nils Ericson Terminalen ‐ Säve Flygplats

2014
Hela året
Hela året

Strömma Buss AB (Interbus)

Rundtur Göteborg

15 maj – 31
aug

DVVJ Stiftelsen Dal‐Västra
Värmlands Järnväg

Järnvägstrafik Bengtsfors ‐ Mellerud

16 jun – 31
aug

1.5.1 Trafikpliktsbeslut 2014

Enligt den nya kollektivtrafiklagen som trädde i kraft 2012 ska varje regional kollektivtrafikmyndighet
fatta beslut om allmän trafikplikt. Det gäller sådan trafik som anses vara av allmänt intresse och som
inte bedöms komma tillstånd, eller åtminstone inte i samma omfattning, utan ersättning från
samhället. Alla beslut om allmän trafikplikt ska kunna härledas ur det regionala
trafikförsörjningsprogrammet.
För Västra Götalands del har trafikplikt beslutats för nedanstående trafik från och med 2014‐01‐31
 Flexlinjetrafik i Göteborg och Mölndal
 Flexlinjetrafik i Göteborg
 Flexlinjetrafik i Mölndal
Från 2014‐12‐04 gäller allmän trafikplikt på nedanstående trafikupplägg:
 Regiontrafik Fyrstad som förbinder Tvåstadsområdet med Uddevalla och Bohuskusten.
 Expressbusstrafik mellan Stenungsund och Göteborg.
 Expressbusstrafik mellan Västra Hisingen och Landvetter/Härryda dels genom centrala
Göteborg och dels via Västra Frölunda och Mölndal.
 Trafikering på E6 sträckan Stora Högamotet – Kungälvsmotet.

Från 2015‐01‐01 gäller allmän trafikplikt på nedanstående trafikupplägg:
 Linjetrafik med buss i Orust kommun samt viss kommungränsöverskridande trafik. Trafik
mellan Orust och Uddevalla samt Stenungsund/Göteborg.
 Linjetrafik och skoltrafik med buss i Tjörns kommun samt viss
kommungränsöverskridande trafik. Trafik mellan Tjörn och Stenungsund/Göteborg.
 Linjetrafik med buss i Alingsås kommun samt viss kommungräns överskridande trafik.
 Linjetrafik med buss och flexlinjetrafik i Lerums kommun samt viss
kommungränsöverskridande trafik. Expressbusstrafik till och från Göteborg.
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1.6 Effektivitetsmått för delmål 1 – kostnad per utbudskilometer

Efterfrågan på kollektivtrafik påverkas av förändringar i konjunktur och arbetsmarknad och det är
svårt att förutse resenärernas reaktion på ändringar av priser och tjänster. Kostnaderna styrs bland
annat av vilka trafikslag som används inom kollektivtrafiken, exempelvis leder en ökad andel tåg till
en ökad kostnad per kilometer, men också till fler sittplatser per tur.
För Västtrafik ökar kostnaden per utförd kilometer under de senaste åren i löpande prisnivå. Figur 10
nedan beskriver hela Västtrafiks kostnad i förhållande till produktionen och det är många faktorer
som påverkar. Generellt har utvecklingen av index i trafikavtal haft en stor påverkan, vilka styrs av
kostnader för bränsle och personal. Dessutom påverkar ökade krav på miljö och kvalitet i samband
med nya trafikupphandlingar, resandeutveckling och därmed incitamentens storlek till
trafikföretagen samt den allmänna kostnadsutvecklingen för Västtrafik i övrigt. För 2014 påverkar
dessutom särskilt ökade kostnader för spårvagnstrafiken, tågtrafiken samt nedlagda kostnader för
utveckling av nytt sortiment och nya försäljningskanaler.

Kostnad per utbudskilometer
60,00
50,00
SEK

40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
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2012

2013

2014

Figur 10 Utvecklingen av Västtrafiks kostnad per utbudskilometer mellan år 2008 och 2014.
Källa: Västtrafik
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1.7 Effektivitetsmått för delmål 1 ‐ andel ersättning till operatörer som sker via resandeincitament i
trafikavtal

En strategi för att öka resandet är att öka andelen resandeincitament i trafikavtalen. Andelen
ersättning i avtalet som styrs av resandeincitament varierar i dagens trafikavtal. Under 2014 har cirka
70 procent av avtalen resandeincitament. 28 procent av det totala antalet avtal har en andel som
överstiger 10 procent av ersättningen.
För att det ska vara lämpligt med en hög andel resandeincitament krävs att det finns stora volymer
och potential för ökat resande inom avtalet. Där så är lämpligt har Västtrafik ambitionen att i nya
avtal öka andelen resandeincitament som ett led i att tillsammans med trafikföretagen öka resandet
inom Västra Götaland. Grunden är den så kallade Västtrafikmodellen som innebär ett tydligare
partnerskap där trafikföretagen får större inflytande och ansvar för frågor som ska bidra till ökat
resande. Därmed blir resandeincitament ett viktigare instrument för att motivera trafikföretagens
delaktighet. Figur 11 nedan visar hur stor andel av ersättningen, i trafikavtal som har ett
resandeincitamentsinslag, som överstiger 10 procent av ersättningen.
Andel incitament över 10 %
30%
2010
25%
2011
20%
2012
15%
2013
10%

2014

5%
0%

Figur 11 Andel trafikavtal med resandeincitament som överstiger 10 procent.
Källa: Västtrafik
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Delmål 2: Nöjdhet 85‐90 procent
För att nå målet om en ökad kollektivtrafikandel är det viktigt att invånare och resenärer är nöjda
med kollektivtrafiken. Viktiga faktorer för nöjdhet är pålitlighet, punktlighet samt att det ska vara
enkelt och smidigt att ta sig till sin kommunala huvudort för att kollektivtrafiken ska kunna vara ett
attraktivt alternativ till bilen.
Tabell 6 Delmål nöjdhet

Minst 85‐90 procent av resenärerna ska vara nöjda med kollektivtrafiken 2025.
Måltal

Bedömning
av mål‐
uppfyllelse
till 2025

Minst 85 – 90 % av
resenärerna ska vara nöjda
med kollektivtrafiken 2025

Bedömning
av mål‐
uppfyllelse
till 2016

OK

Varning

Vi är på gång
att nå målet.

Vi är inte
riktigt nära
att nå målet.

Indikatorer

Trend från
2010*

Utveckling
2013‐2014

2.1. Andelen resenärer som är
nöjda med kollektivtrafiken
2.2 Andelen utförda turer
med kollektivtrafiken
2.3 Andelen turer som är
punktliga
2.4 Andelen invånare med
mindre än 30 minuter till sin
kommunala huvudort
2.5 Allmänhetens upplevelse
av förseningar i
kollektivtrafiken**

*Bedömningen av trenden är baserad på statistik från förra årets uppföljning.
** För 2.5 har uppgifter från 2013 jämförts med 2011 och 2012.

Delmålet följs upp genom fem indikatorer som beskrivs mer ingående i detta kapitel. Baserat på
tidigare års utveckling och planerade åtgärder framöver är bedömningen att det återstår en del
arbete för att målet ska nås.
2.1 Andelen resenärer som är nöjda med kollektivtrafiken

Kollektivtrafikbarometerns undersökningar baseras på ett urval av hela befolkningen som uppger att
de reser med Västtrafik minst en gång i månaden. Statistik för 2014 visar att andelen resenärer som
är nöjda med Västtrafik uppgår till 54 procent vilket är en marginell ökning jämfört med tidigare år,
se Figur 12. Andelen resenärer som är nöjda med sin senaste resa har ökat något under 2014 till 79
procent. Det finns inte någon signifikant skillnad mellan kvinnor och män vad gäller nöjdheten.

Andelen resenärer som är nöjda med Västtrafik
100%
80%
60%

Missnöjda

40%

Varken eller
Nöjda

20%
0%
2011

2012

2013

Figur 12 Resenärernas nöjdhet med Västtrafik
Källa: Kollektivtrafikbarometern
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2.2 Andelen utförda turer med kollektivtrafiken

Pålitlighet mäts genom andelen utförda tidtabellslagda turer. Om pålitligheten är 100 procent körs
samtliga turer i tidtabellen. Västtrafiks mål är att andelen utförda turer ska vara 99,8 procent för
buss, 98,5 procent för spårvagn samt 99,5 procent för tåg.
För 2011 kan inte pålitligheten för busstrafiken redovisas eftersom den då endast följdes upp per
avtal. Det bör också noteras att pålitlighet för buss och spårvagn mäts på olika sätt, för busstrafiken
ingår endast turer som blivit helt inställda medan det för spårvagn även ingår delsträckor som inte
utförts. Under 2011 skedde betydande förbättringar av pålitligheten. Denna utveckling har fortsatt
under 2012 ‐ 2014 för regiontåg och buss. För pendeltåg syns dock en väldigt liten minskning till 2014
och för spårvagn har pålitligheten minskat sedan 2012. Figur 7 visar pålitligheten för respektive
trafikslag avrundat till en decimal. Vagnbrist är en viktig orsak till den relativt stora andelen inställda
spårvagnsturer.

Tabell 7 Andel av de tidtabellslagda turerna som genomfördes i sin helhet år 2011 ‐ 2014

Andel utförda turer med kollektivtrafiken (%)
Trafikslag

2011

2012

2013

2014

i.u

99,8

99,9

99,9

Fartyg

99, 9

100

98,4

99,9

Spårvagn

97,4

96

96,1

95

Pendeltåg

97,2

97,5

98,8

98,6

Regiontåg

93,5

91,2

96,9

98,3

Buss

Källa: Västtrafik
2.3 Andelen turer som är punktliga

Definitionen av punktlighet skiljer sig mellan trafikslagen på grund av deras olika förutsättningar.
Västtrafiks mål är att punktligheten ska vara 80 procent för buss, 83 procent för spårvagn samt 95
procent för tåg. Tabell 8 visar andelen punktliga turer avrundat till heltal. För samtliga trafikslag har
punktligheten ökat under 2014 jämfört med 2013.
Tabell 8 Punktlighet per trafikslag år 2011 ‐ 2014

Andel turer som är punktliga (%)
Trafikslag

2011

2012

2013

2014

Buss stadstrafik**

77

78

78

79

Fartyg

84

82

84

85

Spårvagn

81

80

78

79

Pendeltåg

90

92

93

95

Regiontåg

90

91

90

92

** Gäller stadstrafik i Göteborg, Mölndal och Partille

Källa: Västtrafik
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Att spårvagn, expressbuss och stombuss
avgår i rätt tid betyder att de avgår
mindre än en halv minut för tidigt eller
mindre än 3 minuter för sent.
För pendeltåg menas att tåget är i tid om
det kommer fram till slutstationen inom
4 minuter jämfört med tidtabell och för
regiontåg om det kommer fram till
slutstation inom 6 minuter jämfört med
tidtabell.

2.4 Andelen invånare med mindre än 30 min med kollektivtrafik till sin kommunala huvudort

Resorna till den kommunala huvudorten är arbets‐ och skolresor, resor för inköp eller
fritidsaktiviteter. Andelen invånare i Västra Götaland som hade mindre än 30 minuter med
kollektivtrafik till sin kommunala huvudort uppgår enligt beräkningar till 83 procent. Detta är en liten
minskning sedan 2010 då motsvarande värde var 85 procent. Sett till hela Västra Götaland är
tillgängligheten i stort sett oförändrad, men det är skett både förbättringar och försämringar i olika
relationer. I tillgänglighetsdatabasen finns inte närtrafik med eftersom den inte är tidtabellslagd. Det
gör att tillgängligheten till kommunala centra för annat än arbetspendling är bättre än vad kartan
visar. Det är främst de ytmässigt stora kommunerna med relativt gles befolkning som har områden
där restiden överstiger 45 minuter med kollektivtrafik. Det gäller främst områden i
Dalslandskommunerna, nordöstra och södra Skaraborg samt vid länsgränsen i Sjuhärad (Figur 13).

Figur 13 Tillgänglighet med kollektivtrafik i minuter till kommunala huvudorter med 2014 års tidtabell och
befolkning.
Källa: Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
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2.5. Allmänhetens upplevelse av förseningar i kollektivtrafiken

SOM‐institutet genomför varje år en undersökning om allmänhetens vanor och attityder på temat
Samhälle, Opinion och Medier. Inom denna undersöks bland annat hur allmänheten uppfattar
förseningar inom kollektivtrafiken.
I samtliga delregioner har andelen som upplever förseningar som ett stort problem minskat eller
varit oförändrat mellan 2011 och 2013. I Göteborgsregionen har andelen som upplever att
förseningar är ett större problem högre än i övriga delregioner (Figur 14), men även här har andelen
som anser att det är ett stort problem minskat. Undersökningen för 2013 är senaste tillgängliga
statistik.

Resenärernas upplevelse av förseningar
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Litet problem
Stort problem

201120122013201120122013201120122013201120122013201120122013
Totalt

Göteborgs‐
regionen

Sjuhärad

Skaraborg

Fyrbodal

Figur 14 Invånarnas uppfattning av förseningar år 2011, 2012 och 2013.
Källa: SOM‐institutets årliga undersökning till 6 000 av Västra Götalands invånare
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Delmål 3: Förbättra för alla resenärsgrupper
Många resenärer har en funktionsnedsättning som gör det svårt att åka kollektivt. Dessa resenärer
utgör ingen homogen grupp och det är stor skillnad på hur olika funktionsnedsättningar försvårar
resandet.
Tabell 9 Delmål tillgänglighet för alla resenärsgrupper

Kollektivtrafiken ska beakta alla resenärsgruppers behov. Det ska finnas
ett utpekat nät som är tillgänglighetsanpassat för att möjliggöra hela resan.
Måltal

Det utpekade nätet ska bestå
av minst 770 hållplatser år
2025.
100 % av kollektivtrafikens
fordon skall vara anpassade
2025.

Bedömning
av mål‐
uppfyllelse
till 2025

Bedömning
av mål‐
uppfyllelse
till 2016

Indikatorer

Trend från
2010*

Utveckling
2013‐2014

3.1 Andel anpassade fordon
Bra

Ok

Vi bedömer
att målen
kommer att
nås till 2025

Vi är på gång
att nå våra
mål.

3.2 Andel anpassade
prioriterade knutpunkter och
hållplatser
3.3 Andel knutpunkter med
ledsagning
Kvalitativ uppföljning av
aktiviteter

*Bedömningen av trenden är baserad på statistik från förra årets uppföljning

Delmålet följs upp genom tre indikatorer samt en kvalitativ uppföljning som beskrivs mer ingående i
detta kapitel. Baserat på de senaste årens utveckling och planerade åtgärder framöver är
bedömningen att delmålet kommer att nås till år 2025, även om hållplatserna inte åtgärdas i den takt
som funktionshinderstrategin anger.
3.1 Andel anpassade fordon

Under 2011 var drygt 60 procent av bussarna i Västra Götalandsregionen tillgänglighetsanpassade,
en andel som ökat till 92 procent år 2014 (tabell 10). De fysiska åtgärder som Västtrafik har fokuserat
på är att anpassa reseplaneraren, fordonen och hållplatserna. Fordonen har anpassats med lågt golv
eller ramp/lift samt rullstolsplats för resenärer som har svårt att röra sig. Fordonen anpassas också
för dem som har svårt att se och höra genom att det installeras audiovisuella utrop. Fordonen
anpassas successivt efterhand som upphandling sker och nya fordon handlas upp.
De äldre modellerna av spårvagnar är inte tillgänglighetsanpassade fullt ut. Spårvagnstrafiken
planeras så att trafiken i första hand utförs med tillgänglighetsanpassade fordonsindivider, vilket
innebär att närmare 70 procent av alla spårvagnsturer utförs med anpassade fordon i högtrafik. I
lågtrafik är antalet tillgänglighetsanpassade turer högre.
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Tabell 10 Andel tillgänglighetsanpassade fordon avseende aspekterna ramp/lift, rullstol samt utrop och
visning av destination och nästa hållplats, år 2011‐2014.

Andel (%) anpassade fordon
Trafikslag** Ramp/lift

Rullstol

2011 2012 2013

2014

Audiovisuellt utrop

2011 2012 2013

Totalt

2014

2011

2012

2013

2014

2011 2012 2013

2014

Buss

97

98

98

97

97

98

98

98

59

77

92

92

86

91

92

92

Spårvagn

50

53

53

53

52

54

55

55

52

54

55

55

51

54

53

53

Tåg

99

99

100

100

96

97

98

100

75

81

85

96

75

81

83

96

Fartyg***

88

88

85

85

79

78

85

88

39

41

52

47

40

40

52

47

** gäller per fordonsindivid
*** vissa fartyg har manuellt utrop och ingår inte i ovanstående tabell

Källa: Databasen FRIDA genom Västtrafik

3.2 Andel anpassade prioriterade knutpunkter och hållplatser

Fram till och med 2016 finns ekonomiska medel avsatta i den regionala infrastrukturplanen för att
genomföra ytterligare anpassningar av knutpunkter och hållplatser. Målet för anpassning av
hållplatser ser inte ut att uppfyllas till 2016. Det krävs en kraftsamling vilket bara är möjligt att
genomföra genom god samverkan mellan kommunerna, Trafikverket och Västtrafik.
För att ytterligare tydliggöra måluppfyllelsen arbetar Västra Götalandsregionen och Västtrafik med
att utveckla modell för uppföljning och redovisning av tillgänglighet på hållplatser och terminaler. I
funktionshinderstrategin finns mer information om detta arbete. I arbetet med
tillgänglighetsanpassning ingår även utbyggnad av realtidsskyltar.
Kartan i Figur 15 visar andelen prioriterade knutpunkter och hållplatser för varje kommun som är
anpassade enligt funktionshinderstrategin. I januari 2015 var totalt sett 45 procent av de prioriterade
noderna anpassade. En direkt jämförelse av antalet anpassade noder med 2012 är inte möjlig då
metoden för att göra urvalet av anpassade hållplatser har ändrats i årets uppföljning jämfört med
den föregående. Om samma bedömningsgrunder använts som i den förra uppföljningen skulle
andelen hållplatser som ansetts anpassade vara 67 procent.

Exempel på ombyggnader som färdigställts under 2013‐2014 per delregion.
Göteborgsregionen:
Fyrbodal:
Angereds centrum
Kungshamns busstation
Chalmers
Sjuhärad:
Simonsland
Wieselgrensplatsen
Alingsås station/Alingsåsterminalen
Skaraborg:
Mölndals station
Gullspångs bstn
Mariestads station
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Figur 15 Andel anpassade hållplatser i det prioriterade nätet per kommun i Västra Götaland år 2014

3.3 Andel knutpunkter med ledsagning

Ledsagningsservice är tillgänglig den tid Västtrafik trafikerar hållplatsen. Tjänsten ingår i biljettpriset
och är öppen för alla resenärer som anser sig i behov av den. Under 2014 erbjöds ledsagningsservice
vid byte på 64 större byteshållplatser (Figur 16), vilket är en fördubbling jämfört med 2010.
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1 Kungssten
2 Eketrägatan
3 Hjalmar Brantingsplatsen
4 Brunnsbotorget
5 Östra Sjukhuset
6 Heden
7 Nils Ericson Terminalen
8 Nordstan
9 Kungsportsplatsen
10 Göteborgs C
11 Drottningtorget
12 Linnéplatsen

2

4

6
3

5

8
9

7 10
11
12

1

Figur 16 Antal knutpunkter med ledsagningstjänst år 2014.
Källa: Västtrafik
Kvalitativ uppföljning av aktiviteter i syfte att främja jämlikhet, jämställdhet, integration och
barnperspektiv

En kartläggning och analys om hur strategin för funktionshindersanpassning även påverkar andra
resenärsgrupper har genomförts under 2014. Analysen beaktar kön och jämställdhet, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och ålder (barn och äldre).
Kollektivtrafiksekretariatet deltar som regional myndighet i ett Vinnovaprojekt, där VTI är
koordinator, som handlar om jämställdhet i länstransportplaneringen. Syftet är att utveckla praktisk
kunskap för jämställdhetskonsekvensbedömning (JKB).
Som inledande aktivitet i revideringen av trafikförsörjningsprogrammet har kollektivtrafiksekretariat
bjudit in kommuntjänstemän och andra intressenter från Västra Götaland till två workshop‐tillfällen
med temat social hållbarhet. Deltagarna fick föredragningar med inspiration och verktyg för hur
social hållbarhet bättre kan beaktas i det dagliga arbetet. Uppgiften i workshopen var bland annat att
identifiera aspekter där kollektivtrafiken kan bidra till en ökad social hållbarhet.
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Delmål 4: Miljöpåverkan minskas
Kraven på kollektivtrafikens fordon när det gäller utsläppsnivåer är höga och ställs i samband med att
trafiken upphandlas.
Tabell 11 Delmål om kollektivtrafikens miljöpåverkan

Kollektivtrafiken ska utvecklas så att den både minskar
transportsektorns miljöpåverkan och sin egen miljöpåverkan till 2025.
Måltal







År 2025 ska
personresandets negativa
påverkan minskas genom
att marknadsandelen för
kollektivtrafik är minst 33
%. 95 % av
kollektivtrafikens
personkilometer ska
utföras med fossilfri
energi
År 2025 ska
kollektivtrafiken använda
25 % mindre energi per
personkilometer jämfört
med 2010.
År 2025 ska
kollektivtrafikens utsläpp
av kväveoxider och
partiklar per
personkilometer ha
minskat med minst 60 %
jämfört med 2009.

Bedömning
av mål‐
uppfyllelse
till 2025

Bedömning
av mål‐
uppfyllelse
till 2016

Bra

Bra

Vi bedömer
att målet
kommer att
nås till 2025

Vi bedömer
att målen för
2016
kommer att
nås

Indikatorer

Trend från
2010*

Utveckling
2013‐14

4.1 Andel fordonskm med
biodrivmedel och el
4.2 Utsläpp av kväveoxider
och partiklar per fordonskm
4.3 Energianvändning för buss
(kWh/personkm)
Kvalitativ uppföljning av
mobility management‐
åtgärder

*Bedömningen av trenden är baserad på statistik från förra årets uppföljning

Delmålen följs upp genom tre indikatorer samt en kvalitativ uppföljning. Baserat på tidigare års
utveckling och planerade åtgärder är bedömningen att målet kommer att nås till år 2025.
Statistiken som används för uppföljning av detta delmål kommer från databasen FRIDA och utgår
från en branschgemensam överenskommelse om beräkningsförutsättningar. Eftersom el till
spårvagnar och tåg i dagsläget inte ingår i denna statistik går det inte att redovisa energianvändning
och utsläpp för dessa trafikslag.
4.1 Andel fordonskilometer med biodrivmedel och el

De biodrivmedel som används för kollektivtrafiken i Västra Götaland är biodiesel, etanol och biogas.
Utöver biodrivmedel används förnybar el för framdrift av spårvagnar och tåg. Andelen
fordonskilometer med förnybara drivmedel 2010 var 27 procent och har fram till och med 2014 ökat
till 67 procent (Figur 17). Den främsta anledningen är ökningen av biodiesel i bussarna. Antalet
biogasbussar i Västtrafiks trafik har ökat från knappt 200 bussar år 2012 till ungefär 330 bussar under
2014.
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Andel fordonskilometer med förnybara/fossila bränslen
80%
70%
60%
50%
2010
40%

2012

30%
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2014
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Biogas
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Naturgas
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Fossilt drivmedel

Figur 17 Andel fordonskilometer med förnybara bränslen år 2010 och 2012‐2014.
Källa: Databasen FRIDA

4.2 Utsläpp av kväveoxider och partiklar per fordonskilometer och personkilometer

Halterna av kväveoxider och partiklar i luften är
reglerade enligt miljökvalitetsnormerna.
Kväveoxider bildas vid all förbränning vid hög
temperatur och merparten av kväveoxidutsläppen
härrör från trafiken. Halterna av kvävedioxid har
minskat i Sverige sedan början av 1980‐talet, men
ligger fortfarande över miljökvalitetsnormen vid
vissa hårt trafikerade vägar i storstäderna. Den
största källan till partiklar (PM10) bedöms vara
vägslitage till följd av användning av dubbdäck.
Utsläppen av partiklar för bussar har varit konstant
ca 0,02 gram/kWh sedan 2012.

Beräknade utsläpp av kväveoxider
för bussar
(gram per fordonskilometer)
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
2010

2011

2012

2013

2014

Figur 18 Utsläpp av kväveoxider för buss i gram
per fordonskilometer år 2010‐2014.
Källa: Databasen FRIDA
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Utsläppen av såväl partiklar som kväveoxider har minskat om utsläppen ställs mot det totala
trafikarbetet, fordonskilometer, för Västrafiks fordon och detta har skett kontinuerligt sedan år 2010.
Jämförelse mellan utsläpp under 2012‐2014 finns i Tabell 12. Utsläppen för kväveoxider har legat på
en relativt jämn nivå de senaste åren.
Tabell 12 Utsläpp av kväveoxider respektive partiklar per personkilometer år 2012 ‐2014

Utsläpp per personkilometer
Trafikslag
2012
Buss
Spårvagn
Tåg
Fartyg*

Kväveoxider (g)
2013
2014

0,33
0
0,05
‐

0,35
0
0,03
4,8

0,32
0
0,04
4,8

2012

Partiklar (mg)
2013
2014

2
0
1,1
‐

2,2
0
0,7
143,7

2,2
0
0,7
139,5

*Data finns från 2013 och 2014

Källa: Databasen FRIDA

4.3 Energianvändning per personkilometer för buss

Målet om minskad energianvändning per personkilometer följs upp med hjälp av databasen FRIDA.
Inledningsvis har målet följts upp med det beräknade nyckeltalet kWh per fordonskilometer för
busstrafiken (Tabell 13). Energiförbrukningen minskar inte för buss och målet för 2025 är att
kollektivtrafiken ska använda 25 procent mindre energi jämfört med 2010.
Tabell 13 Utvecklingen av energiförbrukning för buss per fordonskilometer mellan år 2010‐2014.

KWh per fordonskilometer
Buss

2010
3,82

2011
3,84

2012
3,80

2013
3,84

2014
3,86

Källa Databasen FRIDA

Från och med år 2012 redovisas även nyckeltalet energiförbrukning per personkilometer.
Energianvändningen per personkilometer inkluderar både energieffektiviteten för fordonet
(bränsleförbrukning) och hur effektivt fordonet utnyttjas (hur många personer som färdas i
fordonet).
Tabell 14 Energiförbrukning per personkilometer för Västtrafiks busstrafik år 2012‐2014.

KWh per personkilometer
Buss
Källa: Databasen FRIDA
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2012
0,35

2013
0,39

2014
0,39

Kvalitativ uppföljning av mobility management‐åtgärder

Kollektivtrafiksekretariatet har under 2014 påbörjat arbetet med att bygga upp en organisation och
kompetens för att aktivt jobba med Mobility Management. Mobility Management är ett
samlingsbegrepp för åtgärder som gör att den infrastruktur och kollektivtrafik som finns ska kunna
nyttjas mer effektivt. Exempel på åtgärder är att stötta projekt för cykling och samåkning och att
sprida information om hållbara resalternativ till kommuner och företag. Syftet med detta arbete är
att stärka kollektivtrafiken, men också att arbeta bredare genom att stötta andra aktörers arbete, för
att nå ett hållbart transportsystem. Detta arbete sker i nära samverkan med Västtrafik, Trafikverket,
kommunalförbund och kommunerna i regionen.
Västra Götalandsregionens deltagande i arbetsgruppen Nya Vägvanor inom Västsvenska paketet
fortlöper (tidigare kallades arbetsgruppen för MIIT).
Under 2014 har Kollektivtrafiksekretariatet aktivt deltagit i det Vinnovafinansierade forsknings‐ och
utvecklingsprojektet GoSmart. UbiGo, ett delprojekt inom GoSmart, gick ut på att testhushåll i sin
vardag skulle använda en ny samlad resetjänst som kombinerade olika transportslag. Tjänsten erbjöd
en helhetslösning för kollektivtrafik, hyrcykel, bilpool, hyrbil och taxi. 70 hushåll ingick i testet som
pågick i sex månader. Erfarenheter från bland annat UbiGo ligger till grund för
Kollektivtrafiknämndens beslutat att ge Västtrafik i uppdrag att arbeta vidare med att ta fram en
kombinerad mobilitetstjänst via en innovationsupphandling.
Projektmedlen för att utveckla och skapa nya kollektivtrafiklösningar på landsbygden och i
skärgården har inte gått åt i den utsträckning som beräknats. Två projekt har startat och diskussioner
förs med flera kommuner och föreningar om att starta ytterligare projekt. Samåkningsprojektet i
Broddetorp fortsätter även under 2015 och är ett projekt som vid ett flertal tillfällen
uppmärksammats i media. Ytterligare ett lyckat projekt är Handlarrundan i Sörbygden som tillkom
dels för att rädda lanthandeln och dels för att kunna ge den åldrande befolkningen i bygden en
möjlighet att via anropstyrda inköpsresor en gång i veckan få åka till affären. Båda projekten
förväntas fortsätta på egen hand efter projekttidens slut.
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Kollektivtrafiksekretariatet arbetar med den långsiktiga och strategiska
utvecklingen av kollektivtrafiken i Västra Götaland.

Uppföljning av åtgärder för att stärka dialog
och samverkan mellan kollektivtrafiknämnden,
Västtrafik och kommunerna

I oktober 2013 beslutade regionala kollektivtrafikrådet att starta ett arbete med att förbättra dialog och samverkan mellan kommunerna, kollektivtrafiknämnden och Västtrafik.
Parterna har därefter enats om 21 åtgärder för att förbättra samverkansformerna. Detta
dokument är en uppföljning av det pågående arbetet.

Förslag till åtgärder
Nedan beskrivs åtgärderna i en sammanfattande tabell utifrån tre mål och ansvariga parter.
För respektive part föreslås fem eller sex åtgärder. På efterföljande sidor ges en mer detaljerad beskrivning av åtgärderna.
Text satt i blå box (i den löpande texten på följande sidor) anger en åtgärd för att nå målet.

Mål
Förtydliga
roller och
mandat

Bedriva en
mer
effektiv
samverkan

Öka förtroendet och
förståelsen
mellan
parterna

Västtrafik

Kommunerna

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafikråden

11) Tydliggöra
styrmodellen
mellan KTN och
VT.

17) Tydliggör syftet
med kollektivtrafikråden.

1) Använda
kommunerna
som en
kunskapskälla

6) Utse en ansvarig
tjänsteman med
tid att bereda
frågor inför DKR

2) Tydliggöra och
utveckla arenor
för att diskutera
operativa frågor

7) Tydliggör rådsmedlemmars
mandat och
roller.

3) Genomföra
dialogmöte med
kommunerna på
politisk nivå

8) Förbättra informationsutbytet
mellan kommunens tjänsteman
och politiker

12) Anpassa förankringsprocesserna till kommunerna

19) Effektivisera
DKR- mötena
och gör dem
mer likartade.

13) Utveckla former
för medborgardialoger.

20) Förtydliga
remissförfarandet.

4) Ta fram bättre
underlag vid
trafikförändringar.

9) Öka kommunernas inflytande
på strategiska
dokument

21) Sprid kunskap
om kollektivtrafikens organisation.

5) Stärka
kommunteamet
samt tydliggöra
geografiskt
ansvar för trafikutveckling

10) Involvera kollektivtrafiken tidigt
i samhällsplaneringen

14) Öka dialog och
samarbete om
trafikförsörjningsprogrammet.
15) Tydliggör vem
som har tolkningsföreträde
vid målkonflikter.
16) Ansvar att
sprida kunskap
om kollektivtrafikens organisation.

18) Tydliggör rådsmedlemmars
mandat och roller.		

Västtrafik
1. Använda kommunerna som kunskapskälla i en strukturerad process

Kommunerna har kunskap om lokala förutsättningar, en kunskap som i större utsträckning bör beaktas
och användas av Västtrafik. Löpande sker informations- och kunskapsutbyte via de etablerade kontaktvägarna mellan kommun och Västtrafik. Därutöver behöver Västtrafik säkerställa att information sammanställs från kommunerna minst en gång per år, i samband med uppstart av arbete med ny trafikplan.
Västtrafik begär in skriftlig information från kommunerna i samband med uppstart av arbetet.
Detta görs samtidigt som Västtrafik bjuder in till inledande dialogmöten om trafikplanen. På
så sätt har varje kommun ett skrivet dokument till dialogmötena som underlag.
Västtrafik har kommunicerat kontaktvägarna mellan kommunerna och Västtrafik,
genom att ta fram en informationsfolder som skickats ut.
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2. Tydliggöra och utveckla arenor för att diskutera operativa frågor

Beslutsmandatet för operativa frågor ligger hos Västtrafik men kommunerna önskar att det tydligare
framgår var, när och hur de kan diskutera och påverka operativa frågor.

Västtrafik har tagit fram och kommunicerat en årskalender till kommunerna där det
tydligt framgår när och i vilket forum det finns möjlighet för kommunerna att lämna
synpunkter.

Samtidigt finns önskemål om att dialog och samarbete ska ske mer utifrån funktion, exempelvis landsbygdstrafik, tågtrafik och stadstrafik. Västtrafik avser därför att förstärka dialogen och diskussionerna
runt specifika funktioner/teman som berör hela regionen. Det kan till exempel röra stadstrafik och tågtrafik (ett exempel är de dialogmöten om tågtrafik som nu hålls i stormötesform) men också andra typer
av funktioner som upphandling och marknadsföring.
Västtrafik har bjudit in till särskilda dialogmöten runt specifika funktioner/teman.
Därmed skapas ytterligare möjligheter att mötas för att diskutera mer operativa
frågor.

en
Årlig
omåterk e
mand

3. Genomföra dialogmöten med kommunerna på politisk nivå

I samband med att arbetet med ny trafikplan drar igång bjuder Västtrafik in till inledande dialogmöten
med respektive kommun. Inbjudan har tidigare främst vänt sig till kommunens tjänstemän. Eftersom
kommunerna nu önskar utökad dialog på politisk nivå, kommer inbjudan framöver att gå även till
politiker.

Inbjudan till höstens dialogmöten med respektive kommun, skickas till både
tjänstemän och politiker i kommunen. För att underlätta planeringen har Västtrafik
utarbetat och kommunicerat ut en mötesplan till kommunerna i god tid.
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4. Ta fram bättre underlag vid trafikförändringar

Kommunerna efterfrågar ett bättre underlag, i så god tid som möjligt från Västtrafik vid trafikförändringar. Det gäller framförallt i samband med neddragningar. Bl a efterfrågas resandestatistik nedbrutet
på linje, hållplats och tid. Varför görs förändringarna och vilka blir konsekvenserna? Önskemål om den
efterfrågade statistiken är inte alltid möjlig att tillgodose med dagens teknik. Västtrafik upphandlar för
närvarande ett nytt kundräkningssystem vilket på sikt kan tillgodose en del av kommunernas önskemål.
Manuella räkningar är också möjliga vid neddragning av trafik.
I arbetet med att ta fram trafikplanen, arbetar Västtrafik med en mer strukturerad
konsekvensanalys, där effekter av samtliga trafikförändringar beskrivs mer i
detalj. Det kommer därmed att finnas ett bättre underlag vid dialogen med
berörda kommuner.
Så god framförhållning som möjligt ska eftersträvas för att möjliggöra åtgärder
för att till exempel öka resandet på en sträcka.
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5. Stärka kommunteamet samt tydliggöra geografiskt ansvar för trafikutveckling

Kommunerna har framfört synpunkter på resursbrist hos Västtrafik. Samtidigt har trafikutvecklarna
endast haft ansvar per avtal (trafikföretag), vilket har medfört ett otydligt geografiskt ansvar vad gäller
trafikutvecklingen.
Flera kommuner önskar att Västtrafik förstärker med ytterligare trafikutvecklare som har geografiska
ansvarsområden.
Sedan hösten 2013 har kommunteamet förstärkts och det finns nu en kommunkoordinator per delregion. Dessutom har fyra trafikutvecklare fått geografiska
ansvarsområden, vilket de inte hade tidigare.
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Kommunerna
6. Utse en ansvarig tjänsteman med tid att bereda frågor inför DKR

Rådsstrukturen bygger på att frågor är väl förberedda och förankra inför beslut. Tjänstemän i varje
kommun måste ta en aktiv del i beredningarna för att den politiska beslutsgången ska fungera.
Idag har de flesta kommuner en ansvarig tjänsteman med ”övergripande
funktion”, med tid avsatt för att bereda frågor för råden. Beroende på
kommunernas storlek har de naturligtvis olika förutsättningar att avsätta tid och
resurser.
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7. Tydliggör rådsmedlemmars mandat och roller

Rådsstrukturen är tänkt att spegla BHU-processen för kollektivtrafiken. För att kunna göra det behöver
de delregionala råden ges samma funktion som kommunalförbunden när det gäller strategiska kollektivtrafikfrågor. Därmed är det viktigt att kommunen har gett sin representant det tydliga uppdraget och
mandatet som samverkansformerna förutsätter. För att råden ska fungera krävs också god närvaro från
kommunerna vid de delregionala råden.

Flera delregioner har sett över organisationen av råden i och med en ny mandatperiod.
Kommunerna ska säkerställa att representanten har mandat att företräda
kommunen i de delregionala kollektivtrafikråden. Den politiker som får
mandatet har ansvar för förankringen i den egna kommunen, av de frågor som
behandlas i råden. Detta är viktigt att göra vid byte av ledamöter.
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8. Förbättra informationsutbytet mellan kommunens tjänsteman och politiker

Vid tjänstemännens beredningsgruppsmöten diskuteras kollektivtrafikfrågorna lite mer ingående jämfört med i råden. Ett syfte med beredningsgrupperna är att förbereda DKR-mötena. I samband med
arbetet med att förbättra samverkansformerna har framkommit att det i många kommuner finns brister
i informationsutbytet mellan ansvarig tjänsteman och politiker. Det är angeläget att det finns ett informationsutbyte mellan tjänstemän och ansvariga politiker som sitter i DKR.
Kommunerna bör avsätta tid för ökat informationsutbyte mellan ansvarig
tjänsteman och politiker som en förberedelse inför DKR-möten.
De delregionala råden kan överväga att bjuda in handläggargruppen
(tjänstemännen) till DKR-mötena.
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9. Öka kommunernas inflytande på strategiska dokument

Kommunerna behöver bli mer delaktiga vid framtagandet av strategiska dokument, t ex trafikförsörjningsprogrammet. På så sätt ökar det kommunala inflytandet och ömsesidig förståelse och förtroende.
Vid detta arbete företräder den kommunala tjänstemannen inte specifikt sin egen kommun utan sin
delregion eller till och med hela Västra Götaland.
Behovet av kommunalt engagemang och resurser är i detta fall projektstyrt. Här handlar det ofta om att
man turas om inom kommunkollektivet att medverka mer aktivt i en utsedd arbetsgrupp eller
liknande.
Kommunerna har avsatt resurser för kommunalt engagemang i landsbygdsutredningen, och till en arbetsgrupp till revideringen av trafikförsörjningsprogrammet.
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10. Involvera kollektivtrafiken tidigt i samhällsplaneringen

Det är viktigt att säkerställa att kollektivtrafiken finns med i både den strategiska översiktsplaneringen
och i mer detaljerad planering i kommunerna. Att tidigt involvera kollektivtrafikansvariga parter ökar
den ömsesidiga förståelsen och ger samtidigt möjlighet att lyfta in vad som ger bäst förutsättningar för kollektivtrafikens utveckling.
Några kommuner har samarbetat med Västtrafik och kollektivtrafiknämnden i
samhällsplaneringsfrågor i tidiga skeden.
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Kollektivtrafiknämnden
11. Tydliggöra styrmodellen mellan KTN och VT

Relationen mellan kollektivtrafiknämnden och Västtrafik behöver tydliggöras mer. Kommunerna behöver mer kunskap om vilka frågor som beslutas var och hur styrningen över Västtrafik ser ut.
Kollektivtrafiknämnden tar fram ett dokument som beskriver styrmodellen och
samverkan inom kollektivtrafiken. I den årliga avstämningen med kommunerna om
kommande års inriktning förtydligas styrmodellen för kollektivtrafik.
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12. Anpassa förankringsprocesserna till kommunerna

Nämnden behöver vara tydlig i hur förankringen av olika dokument förväntas ske, om det är en remiss
eller inte samt vilket svar som förväntas tillbaka. Kommunerna har långa beslutsprocesser och det behöver kollektivtrafiknämnden ta hänsyn till.
Kollektivtrafiknämnden har tagit ansvar för att tydligt ange förankringsprocessers
tidplaner och form. Planerade processer läggs sedan upp med tidplan på
kollektivtrafikrådens webbplats.
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13. Utveckla former för medborgardialog

Medborgardialog är ett sätt att involvera användarna i samhällsprocessen. En sådan dialog kan göras
på många olika sätt och i olika format. Den grundläggande tanken är att bättre kunna identifiera vad
användarna efterfrågar både nu och i framtiden. Förhållandet mellan invånare och myndigheter håller
på att omdefinieras och intensifieras.
Kollektivtrafiknämnden tar ansvar för avvägningar och aktiviteter för medborgardialog kring de frågor som nämnden beslutar om. Kollektivtrafiknämnden har
i samband med revideringen av trafikförsörjningsprogrammet genomfört både en
digital medborgardialog och fokusgrupper i olika delar av Västra Götaland.
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14. Öka dialog och samarbete om trafikförsörjningsprogrammet

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska revideras till 2016. Kommunerna och Västtrafik behöver involveras i processen i framtagandet av programmet så att parterna får en så gemensam av syn på
kollektivtrafikens utveckling i Västra Götaland som möjligt. Det är viktigt dels för en ökad ömsesidig
förståelse men också eftersom samhällsbyggnad och kollektivtrafikens utveckling behöver gå hand i
hand. Tidplanen behöver vara utformad så att det finns tid för förankring i kommunerna.
Arbetet med revideringen är i gång. En arbetsgrupp med tjänstemän från
kommunerna (8 st) samt Västra Götalandsregionen (3 st) bereder. Två större temaworkshops har hållits på tjänstemannanivå. Under våren 2015 planeras workshops
i varje delregionalt kollektivtrafikråd.Tidplanen är utformad för att medge
förankringstid i varje kommun.

tet
Arbe er
ätt
forts

15. Tydliggör vem som har tolkningsföreträde vid målkonflikter

Målkonflikter är en del av programmets tillämpning. Målen handlar om miljö, resande, marknadsandel,
nöjdhet och kollektivtrafik för alla grupper. Kollektivtrafiknämnden har beslutanderätten att göra avvägningar vid målkonflikter.
Kollektivtrafiknämnden för dialog kring övergripande avvägningar mellan
mål i kollektivtrafikråden samt i den årliga avstämningen genom remiss till
kommunerna.
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16. Ansvara för att sprida kunskap om kollektivtrafikens organisation

Det är tydligt att kommuner, regionen och Västtrafik hade olika förväntningar på roller, arbetsformer
och ansvar efter skatteväxlingen. Insatser bör göras för att öka kunskapen om kollektivtrafikens nya
organisation. Till våren 2015 föreslås att kollektivtrafiknämnden tar initiativ till att politiker från DKR,
RKR och Västtrafik besöker kommunfullmäktige inom sin delregion och informerar om roller, mandat
och ansvar, samt för dialog om trafikförsörjningsprogrammet.
Kollektivtrafiknämnden planerar att genomföra en kommunturné med ihop med
kommunrepresentanterna i RKR och Västtrafik hösten 2015.
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Kollektivtrafikråden
17. Tydliggör syftet med kollektivtrafikråden

Kollektivtrafikråden är forum för att utveckla kollektivtrafiken långsiktigt. Råden ska därmed fokusera
på strategiska frågor. Ibland tar frågor av operativ och detaljerad karaktär (som kanske bara berör en
kommun) upp för stor del av rådens arbete. Råden bör årligen ha en genomgång av syftet med rådet
och vilken typ av frågor som ska prioriteras. Ett gemensamt dokument kan tas fram till stöd för kollektivtrafikråden, i form av en kortfattad arbetsordning.

Råden arbetar nu med revideringen av trafikförsörjningsprogrammet.
Tjänstemannagruppen ska utarbeta ett förslag till gemensam arbetsordning för
kollektivtrafikråden som sedan kan beslutas i vart och ett av råden.

tet
Arbe er
ätt
forts

Inom ramen för rådens arbete skall det finnas möjlighet att adjungera två politiker från
Västtrafiks styrelse. Politikerna i råden har då möjlighet att diskutera strategiska frågor
med Västtrafik. Även tjänstemän från Västtrafiks kommunteam bör närvara på råden och bör ha en informationspunkt om övergripande aktuella frågor.

Västtrafiks styrelse har utsett två politiker som kan adjungeras till respektive
kollektivtrafikråd (vid behov).
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18. Tydliggör rådsmedlemmars mandat och roller

Politiker i de delregionala råden har mandat att företräda sin egen kommun (se kommunens ansvar).
De två DKR-politikerna skall ha mandat att företräda sin delregion när de sitter i det regionala rådet.
Ibland råder tvivel om att de två DKR-politikerna har detta mandat. Motsvarande tvivel finns även på
tjänstemannanivå i Göteborgsområdet där de två DKR-sekreterarna utgörs av kommuntjänstemän.
Sekreterarna i övriga tre delregioner har sin anställning på kommunalförbundet.
I de delregionala råden, där det finns behov, bör beslut tas i att förtydliga
mandaten i enlighet med avtalet om samverkansformer kommun/region.
BHU utgör regionalt samrådsforum för kollektivtrafik från och med 2015.
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19. Effektivisera DKR-mötena och gör dem mer likartade

De fyra delregionala råden bör ha likartade agendor för sina möten, men på dagordningen bör också
finnas möjlighet att behandla frågor som är unika och speciella för en delregion. De administrativa
rutinerna för framtagning av agendor, utskick, minnesanteckningar mm kan förbättras. Avgränsningen
mellan informationsärenden och beslutsärenden bör förtydligas. Mötena utvärderas regelbundet för
ständig utveckling och effektivisering.
Tjänstemännen hos kollektivtrafiksekretariatet, DKR-sekreterarna och Västtrafiks kommunteam har börjat att i högre grad förbereda gemensamma agendor till de fyra
beredningsgrupperna och till delregionala kollektivtrafikråden (DKR).
DKR-mötena avslutas med en ”mötesutvärdering” som leds av ordföranden (fortsätter så länge det finns ett behov.
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20. Förtydliga remissförfarandet

Årlig uppföljning- och avstämning av trafikförsörjningsprogrammet skall ge underlag för kollektivtrafiknämndens årliga uppdrag till Västtrafik. Varje år skickar kollektivtrafiknämnden ut den årliga uppföljningen- och avstämningen på remiss till respektive kommun. Detta är enda tillfället där kollektivtrafiknämnden remitterar ärenden direkt till enskilda kommuner.
Alla andra strategiska dokument och frågeställningar remitterar kollektivtrafiknämnden till kollektivtrafikråden. Det är då upp till respektive råd om man vill remittera vidare till sina kommuner. De delregionala råden avger ett yttrande för sin delregion. Det skall finnas tillräckligt med remisstid så att kommunerna kan behandla ärendet i kommunstyrelsen.

Ett aktivitetsschema över pågående projekt med beslutsdatum finns tillgängligt på
rådens hemsida.
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21. Sprid kunskap om kollektivtrafikens organisation

Det är tydligt att kommuner, regionen och Västtrafik hade olika förväntningar på roller, arbetsformer och
ansvar efter skatteväxlingen. Insatser bör göras för att öka kunskapen om kollektivtrafikens nya organisation. Till våren 2015 föreslås att politiker från DKR, RKR och Västtrafik besöker kommunfullmäktige
inom sin delregion och informerar om roller, mandat och ansvar.
Kollektivtrafiknämnden planerar att genomföra en kommunturné med ihop med
kommunrepresentanterna i RKR och Västtrafik hösten 2015.
Dialogmötet den 27 mars 2014 var ett steg att öka förståelsen för varandras
förutsättningar och villkor samt förtydliga ansvar, mandat och roller.
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BESLUTSFÖRSLAG

Förvärv av fastigheten Viared 8:12 på Viared Östra
Fastigheten Viared 8:12 är belägen på ”Viared Östra” strax söder om riksväg 40 och intill Viaredsmotet.
Fastigheten är bebyggd med ett bostadshus och en tomtareal på 3 000 m². Fastigheten är belägen inom
det område där detaljplanearbete pågår i syfte att utöka verksamhetsområdet i anslutning till riksväg 27.
Efter värdering och förhandlingar med fastighetsägaren har ett köpeavtal upprättats där Borås Stad
förvärvar fastigheten för 1 875 000 kr. Byggnaderna på fastigheten kommer att rivas av kommunen och
kostnaden för rivningen bedöms till ca 150 000 - 175 000 kronor. Tillträde och betalning sker 2015-0601.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunen köper fastigheten Viared 8:12 för 1 875 000 kr samt att kostnaden för rivning av byggnaderna får belasta
markförvärvskontot

2015-05-04
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-05-04
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0386 252
Handläggare: Peter Zettergren, tfn 35 72 94
Datum/avdelningschef: 2015-05-04 / bh

Programområde: 2

Mellan Borås Stad, 212000-1561. genom Kommunstyrelsen, 501 80 BORÅS, nedan kallad
kommunen och
och
,
båda med adressen
BORÅS, med hälften (½) vardera, nedan kallad
säljarna,

KÖPEAVTAL
1. Överlåtelseförklaring
Säljarna överlåter genom försäljning till kommunen fastigheten Borås Viared 8:12. Fastigheten
överlåtes fri från samtliga eventuella penninginteckningar och/eller övriga eventuella
skuldförbindelser.
2. Köpeskilling
Köpeskillingen är enmiljonåttahundrasjuttiofemtusen (1 875 000) kronor.
3. Betalning
Köpeskillingen skall betalas senast 2015-06-01. Köpeskillingen skall insättas på säljarnas konto
i Swedbank Sjuhärad.
4. Tillträde
Fastigheten säljs, under förutsättning av Kommunstyrelsens godkännande enligt punkt 15 nedan,
med tillträde enligt överenskommelse, dock senast 2015-06-01. Äganderätten till fastigheten
övergår på kommunen först på tillträdesdagen. Lagfart får inte sökas förrän köpebrev har
utfärdats.
5. Inteckningar
Säljarna garanterar att fastigheten vid tillträdet inte är intecknat till högre belopp än vad som
framgår av fastighetsregistret, se bilaga 1. Säljarna skall lösa eventuella lån och pantbrev skall
överlämnas till kommunen på tillträdesdagen. I övrigt garanterar säljarna att inte andra
gravationer (servitut, nyttjanderätter etc.) belastar fastigheten än de som finns redovisade i
fastighetsregistret.
Om ett pantbrev saknas vid förvärvet har kommunen rätt att hålla inne ett belopp som motsvarar
inteckningen. Säljarna bekostar och ombesörjer dödning av pantbrev.
6. Kommunala fastighetsavgiften
Såsom lagfaren ägare till fastigheterna den 1 januari 2015 betalar säljarna den kommunala
fastighetsavgiften för fastigheterna för hela 2015. Därefter betalar kommunen motsvarande
kostnader.
7. Övriga utgifter för fastigheterna
Säljarna skall fram till och med tillträdesdagen betala samtliga övriga kostnader för fastigheten.
Övriga utgifter för fastigheten för tiden efter tillträdesdagen betalas av kommunen.
8. Försäkringar
Säljarna förbinder sig att hålla fastigheten fullvärdesförsäkrad till och med tillträdesdagen.

9. Faran för fastigheten
Säljarna står för faran att fastigheten av våda skadas eller försämras mellan avtalsdagen och
tidpunkten för kommunens tillträde. Faran ligger på kommunen, om fastigheten ej tillträtts på
grund av dröjsmål.
10. Lagfart och fastighetsbildning
Kostnad för lagfart och fastighetsbildning betalas av kommunen.
11. Lånekostnader
Parterna är medvetna om att det normalt är förenat med kostnader att lösa lån som belastar
fastigheten och att denna kostnad inte går att fastställa före lösendagen. Kostnader vid lösen av
säljarnas lån betalas av säljarna.
12. Överlämnande av handlingar
Sedan köpeskillingen till fullo erlagts i enlighet med villkoren i detta kontrakt skall säljarna till
kommunen, för kommunens undertecknande, överlämna kvitterat köpebrev avseende fastigheten
samt övriga för lagfarts vinnande erforderliga handlingar.
13. Fastigheternas skick
På tillträdesdagen skall det aktuella området, inklusive bostadsbyggnaden, vara väl städat och
avröjt från all lös egendom. Lös egendom som inte är bortforslad på tillträdesdagen tillfaller
kommunen.
Fastigheten överlåtes i befintligt och av kommunen besiktigat och godkänt skick. Kommunen
avstår med bindande verkan från alla eventuella anspråk mot säljarna på grund av dolda eller
synliga fel och brister inom fastigheten.
Säljarna förbinder sig att från och med undertecknandet av köpeavtalet ej företaga eller underlåta
något som kan minska fastigheternas värde.
14. Kommunens skyldighet
Från och med tillträdesdagen övertar kommunen säljarnas skyldighet enligt alla för fastighetens
behöriga skötsel träffade avtal, vilka kommunen tagit del av, såsom rörande renhållning, leverans
av vatten, elektricitet allt i den mån dessa avtal inte kan sägas upp att upphöra nämnda dag.
15. Giltighet
Avtalet är för sin giltighet beroende av att det godkänns av Kommunstyrelsen i Borås Stad
genom beslut som vinner laga kraft. Skulle avtalet inte komma att gälla på grund av att detta
villkor inte uppfylls, skall ersättningsskyldighet inte föreligga för någon part. Erlagd köpeskilling
återbetalas då till kommunen utan ränta.

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav kommunen och säljarna tagit var sitt.
Borås 2015-
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Förvärv av fastigheten Viared 16:42 mellan Bosjön och
Viareds flygplats
Mellan Bosjön och Viareds flygplats ligger en obebyggd skogsfastighet om cirka 34 hektar med ett virkesförråd på cirka 5 170 m3sk. Kommunen äger i huvudsak all mark som gränsar till ovanstående fastighet. Förvärvet ger kommunen ett mer sammanhängande markområde, vilket är positivt vid framtida
exploatering av ett växande och hållbart Borås. Området har tidigare utpekats som ett möjligt framtida
verksamhetsområde. Förvärvet bidrar också till en effektivare skogsskötsel. 2009 förvärvade kommunen grannfastigheten Viared 16:43 av samma anledning som ovan. Kommunen har efter gängse budgivning blivit erbjuden att förvärva fastigheten Viared 16:42 till en köpeskilling om 4 000 000 kronor.
Tillträde och betalning sker senast två veckor efter att beslut tagits i Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunen köper fastigheten Viared 16:42 för 4 000 000 kronor enligt upprättat köpeavtal.
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Detaljplan för Hulta
BRAKTEATEN 2, 3 OCH 5. Brändmarks
blommor, Borås Stad

SAMRÅD enkelt planförfarande
ANTAGANDEHANDLING

Sammanfattning
Planområdet är beläget i den västra delen av stadsdelen
Hulta, norr om Trandaredsgatan. Detaljplanens syfte är
att möjliggöra tillbyggnad av ett växthus, i anslutning
till befintlig handelsträdgård. Planen görs även mer
flexibel. Större delen av planområdet ägs av Brändmarks
blommor, medan fastigheten i det norra hörnet av
området är en villatomt.
Nuvarande plan medger endast att 10 % av tomten får
bebyggas. Efter planändringen kommer bestämmelserna
inom planområdet att vara mer flexibla och möjliggöra
för annan handelsverksamhet än handelsträdgård, på
Brakteaten 3 kommer även bostadsändamål att tillåtas.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Hulta, BRAKTEATEN 2,
3 och 5, Brändmarks blommor, Borås
Stad, upprättad den 30 april 2015.
1. Inledning
1.1 Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra
tillbyggnad av ett växthus, i anslutning till befintlig
handelsträdgård. Vidare är syftet att göra planen mer
flexibel för eventuella framtida verksamheter.
1.2 Planens huvuddrag

Nuvarande plan är en del av stadsplanen från 1960
och medger endast att 10 % av tomten får bebyggas,
vilket hindrar befintlig handelsträdgård från att
utvidga sin verksamhet. Efter planändringen kommer
bestämmelserna inom planområdet att vara mer
flexibla och möjliggöra för annan handelsverksamhet
än handelsträdgård. På Brakteaten 3 kommer även
bostadsändamål att tillåtas. Största byggnadsarea i
procent av fastighetsarea blir högre och en större andel
av tomten får bebyggas.
1.3 Handlingar

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande.
Till planen fogas illustrationskarta, planbeskrivning
och genomförandebeskrivning. Efter samråd
tillkommer samrådsredogörelse.
Planbeskrivningen och illustrationskartan ska
underlätta förståelsen av planförslagets innebörd,
samt redovisa de förutsättningar och syften planen
har. De har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att
de ska vara vägledande vid tolkningen av planen. För
genomförandebeskrivningen gäller på motsvarande
sätt att den inte har någon egen rättsverkan.

2. Tidigare ställningstaganden
2.1 Uppdrag

Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2014 att
uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att pröva
möjligheten att ändra detaljplanen för Brakteaten 2, 3
och 5. Planuppdraget har initierats av fastighetsägaren.
Samhällsbyggnadsnämnden gav den 12 juni 2014
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra
detaljplanen för Brakteaten 2, 3 och 5.
2.2 Nationella och lokala miljömål

Det miljömål som i huvudsak är relevant för planområdet är ”En god bebyggd miljö”, som innebär att
bebyggelsen skall utvecklas med hänsyn till bl.a. hälsa
och miljö. Här innefattas t.ex. en god hushållning
med resurser.
2.3 Översiktliga planer

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger
samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar
utveckling. Planen är förenlig med översiktsplanens
spelregler för en hållbar utveckling. Planen tar bland
annat hänsyn till att bebyggelsen skall ske på ett sätt
som inte påverkar den yttre och sociala miljön, samt
med hänsyn till stads- och landskapsbilden. Vidare
verkar planen för samlokalisering av bostäder och
verksamheter som inte stör varandra.
2.4 Gällande detaljplaner

Planområdet omfattas i huvudsak av gällande
stadsplan för del av stadsdelen Hulta från 1960
(P266). Den nordvästra delen av planområdet
omfattas av gällande detaljplan för del av Hulta,
Brakteaten 2 m.fl. från 1988 (P813). Gällande planer
anger planområdet som kvartersmark med ändamål
för handelsträdgård.

1.4 Plandata
1.4.1 Läge och areal

Planområdet är beläget i den västra delen av stadsdelen
Hulta, norr om Trandaredsgatan och omfattar ca 6100
kvadratmeter.
1.4.2 Markägare

Fastigheterna inom planområdet är i privat ägo.
Gällande detaljplaner
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2.5 Vision 2025

Planen följer Vision 2025 då den bland annat verkar
för en hållbar konsumtion och handel. Därmed
stödjer den även hållbar produktion på global nivå.

3. Avvägningar mellan allmänna
intressen
Planutformningen bedöms vara förenlig med
hushållningsbestämmelserna enligt kap 3,
miljökvalitetsnormerna enligt kap 5 och skydd av
naturen enligt kap 7 i Miljöbalken.
Inga riksintressen berörs i planområdet. En
behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan
har gjorts enligt PBL 4:34 och 6 kap MB. Slutsatsen är
att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning,
MKB, inte erfordras.
Att ingen betydande påverkan förorsakas framgår av
konsekvensbeskrivningen.
Vidare har en avvägning mellan övriga allmänna
intressen gjorts enligt 2 kap. PBL. I planen avvägs att
bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på
den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med
hänsyn till stads- och landskapsbilden och behovet av
framtida förändringar och kompletteringar.

4. Planeringsförutsättningar
4.1 Platsen idag
4.1.1 Mark och befintlig bebyggelse

Planområdet lutar svagt ner mot Trandaredsgatan
i sydostlig riktning och innefattar idag en
handelsträdgård med tillhörande byggnader och
skärmtak. Marken består främst av hårdgjorda ytor
med planteringar och handelsträdgårdens växter samt
parkering. I planområdet finns även en fristående villa

Planområdet från insidan

med tillhörande garage. I närområdet finns det gott
om naturmark.
4.1.2 Geoteknik och radon

Marken i området består av sandig morän, vilket
skapar goda förutsättningar för bebyggelse.
Enligt översiktlig inventering utgör marken
normalriskområde vad avser radon.
4.1.3 Markföroreningar

Angående bedömningen av markföroreningar
som kan finnas på fastigheten har en dialog skett
med Miljöförvaltningen. I det aktuella fallet
kommer verksamheten fortsätta att bedrivas som
handelsträdgård och en undersökning av marken anses
bli aktuell först om en ny plan för exempelvis bostäder
eller annan form av känslig markanvändning planeras.
Om verksamheten skulle flyttas eller läggas ner i
framtiden ska fastigheten samt byggnaden undersökas
av verksamhetsutövaren med avseende på föroreningar
som är specifika för den handelsträdgård som har
bedrivits under åren på fastigheten.
4.2 Den nya bebyggelsens huvuddrag

Planen tillåter att en större areal av tomten bebyggs
än vad som idag tillåts, främst för att möjliggöra
tillbyggnad av ett växthus. Växthuset föreslås uppföras
mellan den södra delen av handelsträdgårdens huvudbyggnad och den söderliggande villan. Detta medför
att befintligt skärmtak och förråd rivs.
4.3 Gator och trafik
4.3.1 Gatunät, angöring och parkering

Planområdet är anslutet via infarter till
Kummingången i öster som i sin tur leder ut till
Trandaredsgatan. Inom planområdet finns det
gott om parkeringsplatser och vid en expansion av
verksamheten anses befintliga parkeringsytor räcka till.

Närliggande lövskog
ANTAGANDE
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4.3.2 Gång- och cykeltrafik

Gång- och cykeltrafik till området sker genom
den infart som leder in till området. Längs med
Trandaredsgatan finns en gång- och cykelväg.
4.3.3 Kollektivtrafik

Busshållplatsen Brakteaten är belägen ca 140 meter
öster om planområdet längs med Trandaredsgatan och
trafikeras av linje 4 och 10.
4.4 Teknisk försörjning
4.4.1 Vatten, avlopp och dagvatten

Fastigheterna i planområdet är anslutna till
det kommunala VA-systemet. För fastigheter
som har hårdgjord yta större än 2500 m² ska
fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin med
en effektiv volym av 3 m² per 100 m² hårdgjord yta
ska anläggas.

Vägdike mellan Trandaredsgatan och planområdet.

4.4.2 Värme, el, tele och avfall

Området är anslutet till det kommunala
fjärrvärmenätet med anslutningspunkt i
Trandaredsgatan. Fastigheterna i planområdet har
tillgång till el- och telenätet. Avfall hämtas av Borås
Energi och Miljö AB.
Parkering och angöring.

4.5 Störningar

Användningen av området enligt planen förväntas
inte öka trafikbelastningen i området. Platsen påverkas
något av buller från Trandaredsgatan. Kvartersmark för
bostadsändamål inom planområdet ligger dock på ett
sådant avstånd från gatan att bullret inte är störande.

5. Förklaring av planbestämmelser
5.1 Kvartersmark

Planområdet kommer att bestå av kvartersmark för
handelsträdgård och annan handelsverksamhet. En del
av området kommer även att inhysa bostadsändamål,
vilket förtydligas av användningsgräns.

Trandaredsgatan och GC-väg.

5.2 Begränsningar av markens bebyggande

Byggnaderna på planområdet begränsas till en nockhöjd på 217 meter över nollplanet. Största byggnadsarea i procent till fastighetsarea begränsas till 30 procent
för området med befintlig bostad och 40 procent för
handelsträdgården.
Kvartersmark markerad med prickar innebär att
byggnader ej får uppföras inom denna mark. Byggnad
innebär enligt PBL (2010:900) en varaktig konstruktion med tak eller med tak och väggar konstruerad så
att människor kan uppehålla sig i den. Detta innebär
att bestämmelsen prickmark tillåter anläggning av in/
utfarter till markparkering.
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5.3 Administrativa bestämmelser

6.4.2 Landskapsbild/stadsbild

Genomförandetiden slutar 5 år efter den dagen som
planen vinner laga kraft.
5.4 Information

Rubriken information är inte en del av de bindande
planbestämmelserna, utan syftar främst till att ge
information till bygglovshandläggare.

6. Konsekvenser
6.1 Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts. Omgivningsförutsättningarna och
den påverkan detaljplanen innebär för miljön, hälsan
och hushållningen redovisas i denna planbeskrivning. Planområdet tillåter användning av marken
för handelsträdgård och annan handelsverksamhet
samt bostadsändamål på en mindre del av området. I
planbestämmelser begränsas området som ej får bebyggas med prickmark, vilket innebär att byggnader ej får
uppföras, dock tillåts in/ utfarter till markparkering.
Området innefattar inga riksintressen, naturminnen
eller kulturvärden.
Slutsatsen är att miljöbedömning med
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras.
Samråd har skett med Länsstyrelsen avseende
behovsbedömningen. Länsstyrelsen delar i svar
inkommet 2015-04-02 kommunens bedömning om
att förslaget inte innebär betydande miljöpåverkan.
6.2 Hållbar utveckling

Utnyttjande av mark enligt plan medför inga hinder
mot att hållbar utveckling i närområdet uppnås.
Genom en flexibel plan som även tillåter annan form
av handel ges det utrymme för en funktionsblandning
i området, med både handel och bostäder.
6.3 Hushållning med naturresurser

Området är redan bebyggt vilket innebär att befintliga
byggnader och infrastruktur utnyttjas. Stora delar
av området är dessutom hårdgjort vilket innebär att
uppförandet av nya byggnader inte skulle medföra
någon större förändring vad gäller t.ex. naturvärden.
Nollalternativet skulle kunna innebära att en
handelsetablering istället sker på jungfrulig mark.

Genom egenskapsbestämmelserna prickmark samt
högsta totalhöjd över nollplanet bibehålls områdets
nuvarande topografi och stadsbild. Nya byggnader
bedöms inte påverka den omgivande stadsbilden
nämnvärt.
6.4.3 Grönområden

Planområdet består idag till stor del av hårdgjorda
ytor. Ny bebyggelse innebär främst att redan hårdgjord
yta bebyggs.
6.4.4 Tillgänglighet/Handikappanpassning

Området är redan idag lättillgängligt, nya byggnader
ska vara tillgängliga för rörelsehindrade personer, dels
mellan parkeringsplats till entré samt inne i byggnad.
6.5 Sociala värden

Detaljplanen skapar förutsättningar för att befintlig
handelsträdgård ska kunna utöka sin verksamhet,
samt möjliggör för annan handelsverksamhet.
Detta ger området som annars består av bostäder
en större diversitet i funktion vilket kan öka
trygghetskänslan, då folk rör sig i området även dagtid
med handelsträdgården som målpunkt. I och med
att planen ger befintlig verksamhet större möjligheter
att utvecklas bidrar den även med att bibehålla de
arbetstillfällen som verksamheten ger.
6.6 Hälsa och säkerhet/störningsskydd
6.6.1 Miljökvalitetsnormer/Luftföroreningar/
Riskbedömning

Gällande miljökvalitetsnormer avseende
luftföroreningar bedöms inte komma att överskridas
p g a den verksamhet som medges i detaljplanen.
6.6.2 Förorenad mark

Detaljplanen anses inte bidra till att marken förorenas
eller påverka eventuella befintliga föroreningar. En
undersökning av marken anses bli aktuellt först om
planen ändras till bostäder eller annan form av känslig
markanvändning, eller om verksamheten skulle
avvecklas i framtiden.
6.6.3 Trafikmiljö och buller

Inga riktvärden för buller överskrids. Planområdet
medför inget behov av störningsskyddsbestämmelser.
6.6.4 Riskbedömning

Området har inget behov av utökade riskanalyser.

6.4 Miljö
6.4.1 Natur- och kulturvärden

Då planområdet inte innefattar något skydd vad gäller
natur- eller kulturvärden bedöms planen inte medföra
några negativa konsekvenser i dessa avseenden.
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7. Administrativa frågor
7.1 Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har
vunnit laga kraft.
7.2 Handläggning

Detaljplanen handläggs med enkelt planförfarande
och avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
7.3 Medverkande tjänstemän/samverkan

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads
Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av
en arbetsgrupp med representanter från kommunala
förvaltningar.

Planavdelningen

Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Hulta, Brakteaten 2, 3
och 5, Borås Stad, Västra Götalands
län, upprättad 30 april 2015.
1. Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska
och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma
ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av
detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen
rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att den ska
vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

2. Organisatoriska frågor
Andreas Klingström		

Jonatan Westlin

planchef			planarkitekt

Kommunstyrelsen har den 2014-05-26 beslutat
uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att pröva
möjligheten att ändra detaljplanen för Brakteaten 2, 3
och 5.
2.1 Tidplan

Detaljplanearbetet sker med enkelt planförfarande och
följande tidplan gäller:
Samråd		

2 kvartalet 2015

Granskning

3 kvartalet 2015

Antagande

4 kvartalet 2015

Laga kraft

4 kvartalet 2015

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.
Detaljplanen antas av Samhällsbyggnadsnämnden i
Borås Stad.
2.2 Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från det datum som
planen vinner laga kraft.
Begreppet ”genomförandetid” innebär att planens
giltighetstid är begränsad. Under genomförandetiden
får detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl.
Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens
utgång men kan då ändras eller upphävas utan att de
rättigheter som uppkommit genom planen behöver
beaktas.
2.3 Ansvarsfördelning

Den nya planen medger en högre exploateringsgrad
inom planområdet än vad som är möjligt med gällande detaljplan. Av planbeskrivningen framgår att
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avsikten är att bygga ett växthus mellan den befintliga
handelsträdgårdens huvudbyggnad på Brakteaten 2
och den befintliga villabyggnaden på Brakteaten 5.
Enligt illustrationskartan hamnar nybyggnationen
över fastighetsgränsen mellan Brakteaten 2 och 5. Om
byggnation ska genomföras som illustrationskartan
anger, kommer berörda fastigheter behöva ombildas.
Fastighetsägarna ansvarar för att eventuella avtal kan
träffas och att den planerade byggnationen genomförs.

4.3 Trafik

Befintligt gatunät bedöms klara den trafikökning som
den ökade exploateringen kan tillföra. Inga åtgärder
bedöms därför vara nödvändiga på det allmänna
gatunätet.
4.4 Geoteknik

Marken i området bedöms ha goda förutsättningar för
bebyggelse.

5. Tekniska frågor

2.4 Huvudmannaskap

Planen innehåller ingen allmän platsmark.

5.1 Ekonomiska konsekvenser för kommunen

2.5 Avtal

Planen innehåller inga fastighetsindelningsbestämmelser. Ägarna av Brakteaten 2 och 5 avser träffa frivillig
överenskommelse kring ett eventuellt ombildande av
fastigheterna.

Planen kommer inte medföra några kostnader varken
för inlösen eller för iordningställande av allmän plats.
Kommunens kostnader för upprättandet av detaljplanen täcks genom plankostnadsavtal.
5.2 Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare

Plankostnadsavtal är träffat med ägaren av Brakteaten
2 som ska bekosta upprättandet av detaljplanen.

3. Fastighetsrättsliga frågor
3.1 Fastighetsägare

Fastigheter inom planområdet:
Brakteaten 2, ägs av AB Brändmarks Handelsträdgård.
Brakteaten 3, ägs av Åse Jensen-Johansson och Lars
Johansson.
Brakteaten 5, ägs av AB Brändmarks Blommor.
3.2 Fastighetsbildning

Uppförandet av växthusdelen kommer sannolikt
aktualisera en förändring i fastighetsindelningen.
Fastighetsbildningen kan genomföras t.ex. genom
fastighetsreglering eller sammanläggning.
3.3 Servitut och ledningsrätt

Enligt fastighetsförteckningen belastas Brakteaten 2 av
servitut för väg, vattenledning, dagvattenledning och
spillvattenledning.

4. Tekniska frågor

Fastighetsägarna svarar för samtliga kostnader som
följer av genomförandet av exploateringen inom
planområdet.
5.3 Ledningsåtgärder

Respektive ledningsägare bekostar utbyggnad av
ledningar, som vatten-, dagvatten-, spillvatten. fram
till anslutnings- eller förbindelsepunkt. Inom kvartersmarken är det respektive fastighetsägare som bekostar
sådan utbyggnad.
5.4 Ekonomiska konsekvenser för ledningsägare

Eventuell utbyggnad av de allmänna ledningarna
finansieras genom anslutningsavgifter eller genom
avtal mellan ledningsägare och fastighetsägare.
5.5 Plankostnader

Enligt det plankostnadsavtal som finns upprättat med
ägaren av Brakteaten 2 ska planavgift inte tas ut vid
prövning av lovärenden som överensstämmer med
detaljplanen.

4.1 Vatten och avlopp, dagvatten och fjärrvärme

Det finns möjlighet att ansluta området till allmän
vatten- och avloppsanläggning. Fastighetsägarna ska,
inom planområdet, anlägga fördröjningsmagasin för
dagvatten innan det kan släppas ut i den allmänna
dagvattenanläggning som består av ett öppet dike
utmed Trandaredsgatan. Handelsträdgården är
ansluten till det kommunala fjärrvärmenätet.

Markenheten
Edward Isaksson
exploateringsingenjör

4.2 El och tele

Fastigheterna inom planområdet har tillgång till el och
telenätet.
ANTAGANDE
SAMRÅD
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Borås Stad, 501 80 Borås besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel) e-post samhallsbyggnad@boras.se
webbplats boras.se/samhallsbyggnad

SP5

BESLUTSFÖRSLAG

Yttrande över planbesked för Pallas 1
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

2015-05-07
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-05-07
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0371 214
Handläggare: Jonas Hallberg, 8442
Datum/avdelningschef: 2015-05-07 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2015-05-25

Dnr 2015/KS0371 214
Ert dnr: BN 2015-650

Strategisk samhällsplanering
Jonas Hallberg

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över planbesked för Pallas 1
Detaljplanen för Pallas har efter Länsstyrelsens överprövan vunnit laga kraft. Anledningen till att Länsstyrelsen överprövade detaljplanen var att bullerstörningarna för
bostäderna i höghuset var för höga och att sättet att lösa bullerproblematiken inte
ansågs förenlig med gällande praxis. Bostadsändamålet i höghuset togs bort som ett
led i detta. Exploatören har nu lämnat in en ny begäran om planbesked för att tillåta
bostadsändamål i höghuset. Kommunstyrelsen anser att bostäder är lämpliga även i
höghuset och att detta är värt att pröva i och med de nya bullerriktvärden som införs
1 juni 2015.
Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden pröva möjligheten att ändra
detaljplanen.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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