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Nr 39
Kapitaltäckningsgaranti för Borås Stadshus AB
och Inkubatorn i Borås AB
2015-03-16

Dnr 2015/KS0252 107

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

Christer Johansson
Ekonomichef

Kapitaltäckningsgaranti
Till
• Borås Stadshus AB, 556547-5646
• Inkubatorn i Borås AB, 556685-7362
Borås Stad, 212000-1561, åtar sig härmed att svara för
att ovan nämnda, helägda, bolags egna kapital vid varje
tillfälle uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet.
Detta åtagande ska fullgöras genom tillskott såsom
tillskjutande av kapital, avskrivning av fordringar eller på
annat sätt.
Denna garanti gäller från räkenskapsåret 2015 och fram
till dess bolagsstämma ägt rum närmast efter nästa val
till Kommunfullmäktige. Garantin gäller endast så länge
Borås Stad kvarstår som ägare till bolagen.
Genom vårt undertecknande bekräftar vi vår vilja och
förmåga att fullgöra de åtaganden som följer av denna
kapitaltäckningsgaranti.
Borås 2015-04-16
Borås Stad
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
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Nr 40
Finansiering av regionalt samordnad
vuxenutbildning i Sjuhärad
2015-03-09

Dnr 2014/KS0464 615

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Ärendet återremitterades av Kommunfullmäktige den 19
februari 2015.
Utbildningsnämnden begärde vid sitt sammanträde den
24 februari 2015 att få ta i anspråk 2 600 tkr under 2015
av sitt ackumulerade resultat för att använda till finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning riktade
till deltagare från Borås som komplement till Skolverkets
statsbidrag. Det är det viktigt att nämndens samtliga
resurser används på ett sätt som gynnar utbildningsnivån
för invånarna i Borås Stad
Utbildningsnämnden ska arbeta för att få med flera kommer i arbetet med regionalt samordnad vuxenutbildning
för att på detta vis få en så effektiv utbildningssituation
som möjligt
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Att ärendet läggs till handlingarna då Kommunstyrelsens beslut den 9 mars 2015 klargör förutsättningarna och finansieringen för regionalt samordnad vuxenutbildning under 2015. Kommunstyrelsen
har beslutat att Utbildningsnämnden under 2015
får använda 2 600 tkr utav sitt ackumulerade resultat till finansiering av regionalt samordna vuxenutbildning riktat till deltagare från Borås.
Att klarlägga finansieringen av regionalt samordnad vuxenutbildning inför budget 2016.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef
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Från Sjuhärads kommunalförbund
Till Borås Stad, Ulricehamns kommun

Regionalt samordnad
vuxenutbildning
2014‐12‐04 beslutade Direktionen att kommunalförbundet skall tillskriva Borås Stad och Ulricehamns kommun
att inkomna med beslut gällande 25 kr/invånare för fortsatt finansiering av regional vuxenutbildning.
Se protokollsutdrag.
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund önskar beslut
från Borås Stad och Ulricehamns kommun angående finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning 2015.
Beslutet ska vara kommunalförbundet tillhanda på följande adress; info@borasregionen.se

Bakgrund till Direktionens beslut
2014‐04‐04 beslutade Direktionen att rekommendera
medlemskommunerna att fatta beslut om finansiering av
den regionalt samordnad vuxenutbildning, enligt gällande
samverkansavtal i Sjuhärad. Detta med anledning av den
oklarhet som råder inför 2015 kring finansieringen av
vuxenutbildningen. Direktionens politiker föreslog kommunerna att avsätta minst 25 kr per kommuninvånare för
år 2015. Det skulle ge den regionalt samordnade yrkesvuxutbildningen ca 5,3 mnkr vilket är en halverad verksamhet
jämfört med dagens.
Samverkansavtalets syfte är att bidra till uthållig tillväxt
inom Sjuhäradsregionen samt stödja och samverka med regionens näringsliv/arbetsliv inom såväl privat som offentlig
sektor. Avtalet avser att öka satsningen på tillväxtskapande
yrkesutbildningar samt övriga utbildningar som beslutas
gemensamt inom Sjuhärad. Yrkesutbildningarna finansieras dels av ekonomiska medel från de kommuner som
ingår i samverkansavtalet, dels av riktade statsbidrag. ”De
kommuner som ansluter sig till avtalet ska årligen bidra
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med kommunala resurser för avtalsutbildningar. Riktade
statsbidrag som erhålls för vuxenutbildning kan komma
att avräknas de kommunala medel som avsätts.”
(§ 10, samverkansavtalet)
Samtliga kommuner i Boråsregionen har fattat beslut
i ärendet. Bollebygd, Mark, Herrljunga, Svenljunga,
Tranemo och Vårgårda har fattat beslut om att avsätta 25
kr/invånare. Borås och Ulricehamn beslutade i Kommunstyrelsen 2014‐09‐01 respektive 2014‐10‐16 att avvakta
valresultatet innan beslut fattas.
BORÅSREGIONEN
– SJUHÄRADS KOMMUNALFÖRBUND
Lena Brännmar
Förbundsdirektör

Från Sjuhärads kommunalförbund
Protokollsutdrag 2014-12-04

§ 63 Regional vuxenutbildning
Tina Lundell, rektor för regionala vuxenutbildningen
medverkar och informerar om aktuell situation för regional vuxenutbildning. Samtliga kommuner i Boråsregionen
har fattat beslut i ärendet. Bollebygd, Mark, Herrljunga,
Svenljunga, Tranemo och Vårgårda har fattat beslut om
att avsätta 25 kr/invånare. Borås och Ulricehamn har valt
att avvakta valresultatet.

Direktionen beslutar
att kommunförbundet tillskriver Borås Stad och Ulricehamns kommun att inkomma med beslut gällande 25kr/
invånare för fortsatt finansiering av den regionala vuxenutbildningen samt att ta informationen till protokollet.
Vid protokollet
Christina Klaar
Förbundssekreterare

Från Utbildningsnämnden
Protokollsutdrag 2015-02-24

§ 43
Initiativärende – Finansiering av
regionalt samordnad vuxenutbildning i Sjuhärad
Alliansgruppen i Utbildningsnämnden, Andreas Cerny
(FP), Birgitta Bergman (M), Anna-Lena Svensson (C) och
Lisa Syrén (KD) lägger vid dagens sammanträde fram ett
initiativärende gällande finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning i Sjuhärad. Alliansgruppen föreslår
nämnden besluta, att hos Kommunstyrelsen ansöka om
upp till 2 650 tkr av Utbildningsnämndens ackumulerade
resultat för att finansiera kommunens del av Yrkesvux under 2015. Detta mot bakgrund av att Kommunfullmäktige
återremitterat ärendet gällande finansiering av regionalt
samordnad vuxenutbildning till Kommunstyrelsen.

Yrkande
Alliansgruppen Andreas Cerny (FP), Birgitta Bergman
(M), Anna-Lena Svensson (C) och Lisa Syrén (KD) yrkar
att Utbildningsnämnden ges i uppdrag att ansöka hos
Kommunstyrelsen om att få använda upp till 2 650 tkr ur
Utbildningsnämndens ackumulerade resultat för att finansiera kommunens del av Yrkesvux under 2015.
Den rödgröna gruppen Helene Sandberg (S), Anita Spjuth
(V), Anders Jonsson (S) och Per Flensburg (MP) yrkar att
ärendet remitteras till Utbildningsförvaltningen med hänvisning till att Kommunfullmäktige återremitterat frågan
till Kommunstyrelsen.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att
Utbildningsnämnden beslutat i enlighet med den rödgröna gruppens yrkande.
Omröstning begärs. Utbildningsnämnden godkänner
följande propositionsordning:
Ja innebär bifall till Alliansgruppens yrkande
Nej innebär bifall till den rödgröna gruppens yrkande
Omröstningsresultat

Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Lisa Syrén (KD)
Anna-Lena Svensson (C)
Birgitta Bergman (M)
Andreas Cerny (FP)
Andreas Bäckman (SD)
Per Flensburg (MP)
Anders Jonsson (S)
Anita Spjuth (V)
Helene Sandberg (S)

X
X
X
X
X

5

Nej-röst Avstår

X
X
X
X
4

0
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Utbildningsnämnden har således med 5 röster mot 4
beslutat i enlighet med Alliansgruppens yrkande.
Den rödgröna gruppen i Utbildningsnämnden Helene
Sandberg (S), Anita Spjuth (V), Anders Jonsson (S) och
Per Flensburg (MP) reserverar sig mot beslutet.

Beslut:
Utbildningsnämnden ges i uppdrag att ansöka hos Kommunstyrelsen om att få använda upp till 2 650 tkr ur
Utbildningsnämndens ackumulerade resultat för att finansiera kommunens del av Yrkesvux under 2015.
Vid protokollet
Eva Lindström
Nämndsekreterare

2015-02-27
Från Utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen

Ansökan om att få använda av
ackumulerat resultat för
finansiering av yrkesvux
Vid Utbildningsnämndens sammanträde 2015-02-24 § 43
lämnade Alliansgruppen i nämnden ett initiativärende där
man föreslog nämnden besluta att hos Kommunstyrelsen
ansöka om att få använda upp till 2 650 tkr av Utbildningsnämndens ackumulerade resultat för att finansiera
kommunens del av yrkesvux under 2015.
Utbildningsnämnden beslutade vid omröstning i ärendet
med 5 röster mot 4 i enlighet med Alliansgruppens initiativärende.
Utbildningsnämnden ansöker därmed om att få använda
upp till 2 650 tkr ur Utbildningsnämndens ackumulerade
resultat för att finansiera kommunens del av yrkesvux
under 2015.
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Helene Sandberg		
Anders Waldau
Ordförande		 Utbildningschef

Bilagor:
Initiativärende från Alliansgruppen i Utbildningsnämnden
Protokollsutdrag från Utbildningsnämndens sammanträde
2015-02-24, § 43
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Initiativärende
2015-02-24
Från Alliansgruppen i Utbildningsnämnden

Finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning i Sjuhärad
Yrkesvux är en populär och välfungerande utbildningsform för människor som vill byta spår i arbetslivet eller
öka sina möjligheter på arbetsmarknaden. Av dem som genomförde utbildningen under 2014 var det 82 % som gick
vidare till arbete eller fortsatta studier. Allianspartierna i
Utbildningsnämnden värnar Yrkesvux och anser att Borås
Stad bör göra vad den kan för att verksamheten ska kunna
fortsätta sitt framgångsrika arbete.
I en information från Sjuhärads kommunalförbund framgår att regeringen inför 2015 aviserar att den inte kommer
att fortsätta med den riktade satsningen Yrkesvux
(Dnr/KS0464). Det statliga stödet sjönk från 12 960 tkr
kr år 2014 till 5 205 tkr år 2015.
För att balansera sänkt statlig ersättning tog Kommunstyrelsen 2015-01-23 beslutet att ersätta Sjuhärads kommunalförbund med 25 kr per invånare, vilket motsvarar
2 650 tkr. Dessa medel ska tillföras Utbildningsnämnden
för att fördela till Sjuhärads kommunalförbund.
Då ärendet skulle behandlas i Kommunfullmäktige
2015-02-19 yrkade ansvarigt Kommunalråd på återremiss.
Kommunalrådet menade att förutsättningarna har förändrats efter att ärendet bereddes av Kommunstyrelsen och att
eventuella ambitionsökningar utöver det som staten bidrar
med behöver utredas.
För att inte den förlängda ärendehanteringen ska påverka
verksamheten negativt vill allianspartierna att Utbildningsnämnden till dess att Kommunfullmäktige fattat ett
nytt beslut använder upp till 2 650 tkr ur sitt ackumulerade resultat på 9 760 tkr för att delfinansiera Yrkesvux.
Vi föreslår,
Att Utbildningsnämnden ges i uppdrag att ansöka hos
Kommunstyrelsen om att få använda upp till 2 650 tkr ur
Utbildningsnämndens ackumulerade resultat för att finansiera kommunens del av Yrkesvux under 2015 .
Alliansgruppen i Utbildningsnämnden
Andreas Cerny (FP)
Birgitta Bergman (M)
1:e vice ordförande
Anna-Lena Svensson (C) Lisa Syrén (KD)
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Nr 41
Redovisning av områden med lägre strålbelastning
2014-03-16

Dnr 2010/KS0723 219

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige gav år 2009 Kommunstyrelsen
i uppdrag att under 2010 som en del i den översiktliga
planeringen undersöka och presentera områden med lägre
strålbelastning. Kommunstyrelsen överlämnade 2011
ärendet till Miljö- och konsumentnämnden för handläggning.
Miljöförvaltningen har utrett ämnet kring definitioner,
referensvärden för magnetfält, hälsorisker, möjligheter att
ställa krav, mobilsystem, kraftledningar, rekommendationer från myndigheter, översiktsplan, detaljplaner och
områdesbestämmelser m m. Utredningen konstaterar
att magnetiska fält ständigt finns runt om oss och de är
starkast närmast källan t ex kring kraftledningar eller
omkring apparater. Referensvärden är en rekommenderad
högsta signalstyrka som ger god säkerhetsmarginal till
kända hälsoeffekter.
Med stöd av Miljöförvaltningens utredning rekommenderar nämnden att inte undersöka områden med lägre strålbelastning. Möjligheten att i praktiken skydda områden
med ”oönskad” elektromagnetisk strålning är begränsad.
Det skulle krävas en detaljplan för att åstadkomma verkliga begränsningar i markanvändningen som skulle förhindra uppförande av master och luftburna kraftledningar.
Miljö- och konsumentnämnden beslutade 2014-01-21 att
överlämna utredningen till Kommunstyrelsen som ett underlag till den pågående revideringen av Översiktsplanen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Utredningen ”Områden med lägre strålbelastning”
ska utgöra underlag till den pågående revideringen
av Översiktsplanen.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson Bengt Himmelmann
Kommunalråd Samhällsplaneringschef
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Från Miljö- och konsumentnämnden
Protokollsutdrag 2014-01-21

§ 16
Områden med lägre
strålbelastning
Redovisning till Kommunstyrelsen
Sammanfattning

Kommunfullmäktige gav år 2009 Kommunstyrelsen
i uppdrag att under 2010 som en del i den översiktliga
planeringen undersöka och presentera områden med lägre
strålbelastning. I september 2011 överlämnade Kommunstyrelsen ärendet till Miljö- och konsumentnämnden.
Magnetiska fält finns ständigt omkring oss. De är starkast
närmast källan, t ex kring kraftledningar eller omkring
apparater men styrkan avtar snabbt med avståndet.
Referensvärde är en rekommenderad högsta signalstyrka
som ger en god säkerhetsmarginal till kända hälsoeffekter.
Det bör inte överskridas där allmänheten vistas. Värdena
är baserade på den vetenskapliga forskningen inom området.
Den förhärskande uppfattningen, bl a företrädd av de
statliga myndigheterna Socialstyrelsen, Boverket och Strålsäkerhetsmyndigheten, är att det inte finns något vetenskapligt underlag som styrker ett orsakssamband mellan
symptom och elektromagnetiska fält. Samtidigt råder det
inget tvivel om att det finns personer som har svåra besvär
som de kopplar till närheten av elektrisk utrustning.
Med stöd av Miljöförvaltningens utredning rekommenderar förvaltningen att inte undersöka områden med
lägre strålbelastning. Möjligheten att i praktiken skydda
områden mot ”oönskad” elektromagnetisk strålning är
begränsad. Det skulle krävas en detaljplan för att åstadkomma verkliga begränsningar i markanvändningen
som skulle förhindra uppförande av master och luftburna
kraftledningar.
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Beslutsunderlag

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 januari 2014.

Miljö- och konsumentnämndens beslut

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att överlämna
Miljöförvaltningens utredning till Kommunstyrelsen som
ett underlag till den pågående revideringen av Översiktsplanen.

Tjänsteskrivelse
2014-01-21
Från Miljöförvaltningen

Områden med lägre
strålbelastning
Redovisning till Kommunstyrelsen
Sammanfattning

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige gav år 2009 Kommunstyrelsen
i uppdrag att under 2010 som en del i den översiktliga
planeringen undersöka och presentera områden med lägre
strålbelastning. I september 2011 överlämnade Kommunstyrelsen ärendet till Miljö- och konsumentnämnden.
Magnetiska fält finns ständigt omkring oss. De är starkast
närmast källan, t ex kring kraftledningar eller omkring
apparater men styrkan avtar snabbt med avståndet.
Referensvärde är en rekommenderad högsta signalstyrka
som ger en god säkerhetsmarginal till kända hälsoeffekter.
Det bör inte överskridas där allmänheten vistas. Värdena
är baserade på den vetenskapliga forskningen inom området.
Den förhärskande uppfattningen, bl a företrädd av de
statliga myndigheterna Socialstyrelsen, Boverket och Strålsäkerhetsmyndigheten, är att det inte finns något vetenskapligt underlag som styrker ett orsakssamband mellan
symptom och elektromagnetiska fält. Samtidigt råder det
inget tvivel om att det finns personer som har svåra besvär
som de kopplar till närheten av elektrisk utrustning.
Med stöd av Miljöförvaltningens utredning rekommenderar förvaltningen att inte undersöka områden med
lägre strålbelastning. Möjligheten att i praktiken skydda
områden mot ”oönskad” elektromagnetisk strålning är
begränsad. Det skulle krävas en detaljplan för att åstadkomma verkliga begränsningar i markanvändningen
som skulle förhindra uppförande av master och luftburna
kraftledningar.

Förslag till beslut

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att överlämna
Miljöförvaltningens utredning till Kommunstyrelsen som
ett underlag till den pågående revideringen av Översiktsplanen.
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Ärendet

I hemmet

Kommunfullmäktige gav år 2009 Kommunstyrelsen
i uppdrag att under 2010 som en del i den översiktliga
planeringen undersöka och presentera områden med lägre
strålbelastning. I september 2011 överlämnade Kommunstyrelsen ärendet till Miljö- och konsumentnämnden.

Så fort man startar en elektrisk apparat bildas ett magnetfält runt apparaten. När den stängs av upphör magnetfältet. Mätningar visar att den genomsnittliga exponeringen
för magnetfält i hemmet vanligtvis är låg.

Miljöförvaltningens utredning
Vad är områden med lägre strålbelastning?

Det finns ingen vedertagen definition av vad som krävs för
att ett område ska anses ha en lägre strålbelastning. Däremot finns referensvärden för allmänhetens exponering för
magnetfält (se nedan).

Magnetfält

Magnetiska fält finns ständigt omkring oss. De är starkast
närmast källan, t ex kring kraftledningar eller omkring
apparater men styrkan avtar snabbt med avståndet.
Det finns statiska och växlande magnetfält. Statisk
innebär att magnetfältet inte ändras över tid, t ex jordens
magnetfält.
Växlande magnetfält bildas kring elektriska apparater
för växelström, dvs apparater som drivs med ström från
vägguttagen. Fälten finns även kring kraftledningar och
transformatorstationer.

0,1 m
Borrmaskin

0,5 m

Vanliga elledningar i hemmet alstrar i regel inga magnetfält av betydelse. Relativt starka magnetfält kan förekomma runt hushållsapparater men avtar snabbt med avståndet. Inga magnetfält av betydelse bildas runt batteridrivna
apparater och vägguttag som inte används.

Referensvärden för magnetfält

Sedan 2002 finns ett allmänt råd från tidigare Strålskyddsinstitutet som anger referensvärden för allmänhetens exponering för magnetfält. Referensvärdena är rekommenderade maxvärden och bygger på riktlinjer från EU.
Syftet är att skydda allmänheten mot kända hälsoeffekter
vid exponering av magnetfält. De är satta till en femtiondedel av de värden där man konstaterat negativa hälsoeffekter. Referensvärdena skiljer sig mellan olika frekvenser.
För magnetfält med frekvensen 50 Hz är referensvärdet
100 μT. Jämför tabellen nedan. Under de största kraftledningarna (400 kV) ligger fälten på 10-20 μT.
Tabellen ger exempel på förhållandet mellan styrkan på
magnetfältet och avståndet på några olika elektriska apparater jämfört med ett referensvärde för allmänheten.

1,0 m Frekvens

Referensvärde
för allmänheten

20 µT

0,4 µT

<0,05 µT

50 Hz

100 µT

6 µT

0,3 µT

<0,05 µT

50 Hz

100 µT

Hårtork

30 µT

0,5 µT

<0,05 µT

50 Hz

100 µT

Klockradio el-ansluten

2,1 µT

0,14 µT

0,08 µT

50 Hz

100 µT

Mikrovågsugn 700 W

14 µT

1,5 µT

0,3 µT

50 Hz

100 µT

<0,05 µT

<0,05 µT

<0,05 µT

50 Hz

100 µT

TV, ej platt

0,8 µT

0,1 µT

<0,05 µT

50 Hz

100 µT

Elspis

0,8 µT

0,1 µT

<0,05 µT

50 Hz

100 µT

Induktionsspis

1,2 µT

0,07 µT

<0,05 µT

25 Hz

6,25 µT

Dammsugare 1600 W

Platt datorskärm 19 tum

Induktionsspisar avger även 50 Hz med ungefär samma värde som elspisen
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Hälsorisker
Statiska magnetfält

Människan är anpassad till att leva i jordens magnetfält
och det har inte gått att påvisa skadliga effekter av statiska
magnetfält som man normalt kommer i kontakt med.

Växlande magnetfält

Växlande magnetfält skapar elektriska strömmar i kroppen
som, vid mycket starka magnetfält, kan påverka kroppens nervsignaler. Styrkan på de magnetfälten ligger dock
långt över vad som normalt finns i vår omgivning. Trots
att forskning pågått i närmare 30 år går det inte att ge ett
säkert svar på om magnetfält kan orsaka cancer. Cancer
anses vara en sjukdom som orsakas av flera samverkande
faktorer. Om magnetfält bidrar till uppkomsten är risken
liten jämfört med risken att få cancer av andra orsaker.

Elkänslighet och relaterade besvär

Elkänslighet är ett antal icke-specifika symptom som
påverkade personer kopplar till exponering för elektromagnetiska fält. Elkänsliga personer upplever symptom
som rodnad, stickande eller brännande känsla i huden,
yrsel, utmattning, trötthet, koncentrationssvårigheter,
illamående, hjärtklappning och matsmältningsstörningar.
Besvären beskrivs olika av olika personer och kan variera i
svårighetsgrad mellan individer.
Den förhärskande uppfattningen, bl a företrädd av de statliga myndigheterna Socialstyrelsen, Boverket och Strålsäkerhetsmyndigheten, är att det inte finns något vetenskapligt underlag som styrker ett orsakssamband mellan dessa
symptom och elektromagnetiska fält. Samtidigt råder det
inget tvivel om att det finns personer som har svåra besvär
som de kopplar till närheten av elektrisk utrustning.

Rätt till utredning

Flera sjukdomar kan ge upphov till samma eller liknande
symptom. Det är viktigt att personer som har sjukdomssymptom eller besvär av andra slag får en noggrann medicinsk utredning för att de ska kunna få rätt behandling.
Patienter som relaterar besvär till elektromagnetiska fält
har rätt till en utredning och ett respektfullt bemötande i
sjukvården. Socialstyrelsen betonar det särskilt i föreskriften SOSFS 1998:3, Bemötande av patienter som relaterar
sina besvär till amalgam och elektricitet.

Bostadsanpassningsbidrag för elsanering

Bostadsanpassningsbidrag beviljas inte för elsanering.
Elsanering är inte en stödberättigande åtgärd enligt rättspraxis. Motivet till det är att det saknas ett vetenskapligt
underlag som styrker ett samband mellan exponering för
elektromagnetiska fält och funktionsnedsättning eller
funktionshinder. För att bidrag ska kunna beviljas måste
det finnas en klar koppling mellan åberopade funktionshinder och önskade anpassningsåtgärder. I Borås Stad har
en ansökan lämnats in men avslagits.

Strålning från mobilsystem

Kommunikation i mobiltelefonsystem sker med radiovågor med frekvenser mellan 450 MHz och 2,2 GHz.
Radiovågornas styrka avtar snabbt med avståndet till antennen. Det gör att radiovågorna har låg styrka när de når
marken eller andra platser där allmänheten vistas. Risken
för att referensvärdena överskrids finns inom ett avstånd
av två till tre meter rakt framför antennens strålande yta.
Exponeringen är alltid låg bakom, ovanför eller under
antennen.
Radio, TV, mobiltelefoner, trådlösa datornätverk och
kommunikationsradio för taxi och polis är exempel på användningsområden. Den typen av kommunikation bygger
på att apparaterna innehåller radiosändare och mottagare.

Referensvärde

Referensvärde är en rekommenderad högsta signalstyrka
som ger en god säkerhetsmarginal till kända hälsoeffekter.
Det bör inte överskridas där allmänheten vistas. Värdena
är baserade på den vetenskapliga forskningen inom området.
Referensvärdena anges i watt per kvadratmeter (W/m2).
Några vanligt förekommande signaler:
Signaltyp
Radio
TV (frekvensberoende)
Mobiltelefon (frekvensberoende)

Referensvärde
W/m2
2
2-4
4-10

Möjligheten att ställa krav på mobilbasstationer

I miljöbalken finns den allmänna hänsynsregeln försiktighetsprincipen. Den säger att alla som driver en verksamhet
ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och
vidta de försiktighetsmått som behövs för att verksamheten inte ska skada hälsan eller miljön.
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Några uppmärksammade fall har startat som tillsyns
ärenden i kommuner för att därefter överklagas via
Länsstyrelsen till Mark- och miljödomstolen (tidigare
Miljödomstolen) och, i några få fall, upp till högsta
instans – Mark- och miljööverdomstolen (tidigare Miljööverdomstolen). Domstolarna har inte funnit skäl att anta
att elektromagnetiska fält från mobilbasstationer skulle
kunna medföra olägenheter för de närboendes hälsa i
miljöbalkens mening. Domstolarna har därför funnit att
skäl saknas för beslut om förbud eller försiktighetsåtgärder
enligt försiktighetsprincipen.
Exempel på vägledande domar är Miljööverdomstolens
dom i mål M 7485-04 där man slår fast att mobilmaster
och antenner är miljöfarlig verksamhet. Det innebär inte
att verksamheten är farlig eller skadlig i sig – bara att den
ryms inom definitionen miljöfarlig verksamhet i miljöbalkens mening. En annan dom av betydelse är Miljödomstolens mål M 2839-05. I den domen slår Miljödomstolen
fast att grannars oro över strålning från en mobiltelemast
på 30 meters avstånd inte utgjorde skäl för att avlägsna
eller stänga masten.
Utöver ovanstående domar finns det exempel på tillsynsärenden, där krav ställts på kontrollmätningar av
strålningsnivåerna. Miljödomstolen i Östersund har i en
dom ansett att mätning inte krävdes när det rörde sig om
antenner placerade ca 50 meter från en förskola (mål M
2087-06). Mätningar gjordes däremot i ett annat fall där
anläggningen låg ca 20 meter från en annan förskola.
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I de fall mätningar ska genomföras är det verksamhetsutövarens ansvar att utföra och bekosta dessa. Tillsynsmyndigheten får förelägga om mätningar om det behövs
för bedömningen av riskerna för människors hälsa, men
myndigheten får inte ta till mer ingripande åtgärder än
vad som krävs i det enskilda fallet. I praktiken innebär
detta (med vägledning av rättsfall) att mätningar bara kan
motiveras om antennen är placerad i omedelbar närhet
(förmodligen mindre än 50 meter om det rör sig om en
mobilbasstation) till bostad eller annan plats där männis
kor vistas under längre tid.

Kraftledningar

Magnetfälten från kraftledningar beror på kraftledningens
storlek och på vilket avstånd från ledningen man befinner
sig. En förenklad bild av typiska magnetfälts nivåer från
olika typer av kraftledningar på olika avstånd redovisas i
figuren nedan. För en 400 kV kraftledning (den största i
Sverige) utsätts man för ca 12 μT rakt under och ca 0,4 μT
på 100 meters avstånd. Några rekommenderade avstånd
ur hälsosynpunkt finns inte. Krav på avstånd vertikalt och
horisontellt beror på olycksrisker.
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Rekommendationer från myndigheter

I Sverige fördelas ansvaret för hälsofrågor med anknytning
till magnetfält på fem myndigheter – Arbetsmiljöverket,
Boverket, Elsäkerhetsmyndigheten, Socialstyrelsen och
Strålsäkerhetsmyndigheten.
Eftersom hälsoeffekter från magnetfält på lång sikt inte
kan uteslutas har myndigheterna valt att rekommendera
en viss försiktighet, både för allmänheten och arbetslivet.
Myndigheterna ger följande rekommendationer vid samhällsplanering och byggande, om det kan genomföras till
rimliga kostnader.

Områdesbestämmelser är en planform för en översiktlig
reglering av mark- och vattenanvändningen och av bebyggelsen. Det går endast att reglera vissa, i lagen angivna,
frågor.
Regleringen i områdesbestämmelserna ger inte någon
direkt rätt att använda marken på angivet sätt, utan är
främst till för att förhindra sådana åtgärder som omöjliggör eller försvårar att marken och vattnet används på
avsett sätt. Det medför att områdesbestämmelser inte ger
någon garanterad byggrätt.

• Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar
och andra elektriska anläggningar så att exponeringen
för magnetfält begränsas.
• Undvik att placera nya bostäder, skolor och förskolor
nära elanläggningar som ger förhöjda magnetfält.
• Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad
som kan anses normalt i hem, skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer.

Miljöförvaltningens synpunkter

Översiktsplan

Kommunen kan pröva mobilmaster utifrån plan- och
bygglagen , dvs masters påverkan på stads- och landskapsbild. Bygglovsplikten omfattar enbart byggandet av
master, inte monteringen av utrustning.

Översiktsplanen är kommunens ”avsiktsförklaring” när det
gäller den fysiska miljön. Planen ska redovisa hur kommunen avser att tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer. Planen kan också innehålla kommunens vision
på området och vara dess strategiska dokument för den
framtida utvecklingen.
Översiktsplanen är vägledande, såväl när kommunen upprättar detaljplaner och områdesbestämmelser samt prövar
bygglov enligt plan- och bygglagen, som när kommunen
eller andra myndigheter fattar andra beslut som rör markoch vattenanvändningen i kommunen. Planen är inte
juridiskt bindande.

Detaljplan/områdesbestämmelser

Kommunen genomför politiska beslut om hur mark och
vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut genom
detaljplaner.
En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta. Till detaljplanekartan hör en planbeskrivning, som
förklarar syftet och innehållet i planen. Ibland ingår även
andra handlingar som till exempel illustrationskarta eller
en miljökonsekvensbeskrivning.
Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och
anta en detaljplan. Det är också kommunen som ansvarar
för tolkningen av de gällande detaljplanerna.

Det bör vara ett allmänt intresse att en grupp människor
som har besvär av strålning ges möjlighet till en god
livsmiljö. Försiktighets- och lokaliseringsprincipen enligt
miljöbalken och dess synsätt bör prägla kommunens beslut. På bygg- och miljöområdet är det staten som genom
lagar och förordningar ger ramarna för kommunens handläggning. Departementen och statliga verk ger ut råd och
riktlinjer för hur reglerna ska tolkas och tillämpas.

Det finns inget stöd från centrala myndigheter eller lagliga
möjligheter för kommunen att upprätta zoner med låg
strålning. Påverkan från befintliga anläggningar dominerar redan nu exempelvis från TV-master och elnät. Dessutom finns ingen möjlighet till tillsyn så att låg strålning
bibehålls, eftersom det inte är bygglovsplikt eller anmälningsskyldighet på antenner.
Kommunen kan inte skapa egna lagar och normer i denna
tekniskt och medicinskt svåra fråga utan måste förlita
sig på de rekommendationer de statliga myndigheterna
lämnat.
Med stöd av Miljöförvaltningens utredning rekommenderar förvaltningen att inte undersöka områden med lägre
strålbelastning. Det är visserligen teoretiskt möjligt att
peka ut områden i översiktsplanen där avståndet är stort
till större kraftledningar och mobilmaster, men det finns
idag ingen vetenskaplig grund för att ta fram sådana områden. Det saknas belägg för att elektromagnetisk strålning
på de extremt låga nivåer det generellt handlar om skulle
ha någon effekt på hälsan.
Önskemål om områden med lägre strålbelastning står i
konflikt med kommunens vision för en levande landsbygd.
En av visionens strategier är att alla medborgare ska ha
tillgång till bredband och datakommunikation. På många
platser är det bara möjligt att uppnå med trådlös teknik.
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Möjligheten att i praktiken skydda områden mot ”oönsk
ad” elektromagnetisk strålning är begränsad. Det skulle
krävas en detaljplan för att åstadkomma verkliga begränsningar i markanvändningen som skulle förhindra uppförande av master och luftburna kraftledningar. Det finns
inga garantier för att det inte kan tillkomma anläggningar
som avger strålning.
Förvaltningen har tagit fram kartor som redovisar vindkraftverk, mobilmaster, kraftledningar, järnvägar, tätorter
m m. Kartbilaga 1 visar befintliga, kända anläggningar,
som ger upphov till elektromagnetisk strålning. Kartbilaga
2 visar även byggnader med buffertzon (schablonavstånd
på 300 m). Kartbilaga 2 ger en bild av möjliga områden
med en lägre strålbelastning.
MILJÖFÖRVALTNINGEN
Leif Schöndell Monica Hellström
Miljöchef
1:e miljöinspektör

Bilaga
Karta 1 och 2
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Karta 1

Uppgifter från Samhällsbyggnadsförvaltningen
Master_gamla = tidigare inventering, okänt
tillvägagångssätt
Master_ nya = framtagen under år 2012,
bygglovsansökningar sedan ett antal år tillbaka

Kraftledningar, mobilmaster och vindkraftverk
Master_gamla

Planerat vindkraftverk, buffertzon 500 m

Master_nya

Beslutat vindkraftverk, buffertzon 500 m

El luftledning

Sankmark, svårframkomlig

Kraftledning

Sankmark, normal

Järnväg
Detaljplaner planområde
Stadsplan
Ändring av detaljplan
0

1

2

3

4

5

6

kilometer

7

8

9

10

Områdesbestämmelse
Fastighetsplan
Fritidsbebyggelse

B 469

kommunfullmäktiges handlingar | 16 April 2015

Karta 2

Zoner
Master_gamla

Områdesbestämmelse

Master_nya

Ändring av detaljplan

Offentlig byggnad zon 300 m

Detaljplaner planområde

Huvudbyggnad zon 300 m

Beslutat vindkraftverk, buffertzon 500 m

Kraftledning zon 300 m

Planerat vindkraftverk, bufferzon 500 m

Järnväg zon 300 m

Sankmark, normal
Sankmark, svårframkomlig

0

1

2

3

4

5

6

kilometer
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Nr 42
Budget och verksamhetsplan år 2015 för
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

2015-03-16

Dnr 2014/KS0767 106

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

Från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Till M
 edlemskommunerna Boråsregionen,
Sjuhärads kommunalförbund
2015-02-05

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

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

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds budget och verksamhetsplan för år 2015 godkänns.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Svante Stomberg
Kommunchef
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Från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Protokollsutdrag 2015-01-30

Budget och verksamhetsplan år
2015 för Boråsregionen, Sjuhärads
kommunalförbund

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

Inledning
Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett
politiskt styrt samverkansorgan för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo,
Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. Förbundet är ett
offentligrättsligt organ utifrån kommunallagen. Verksamheten grundar sig på förbundsordningen som beslutats av
kommunerna.

Kommentarer om budget 2015
Medlemsavgiften för år 2015 är 73 kr/invånare. Medlemsavgiften för Varbergs kommun ligger oförändrad
på 11 kr/invånare. Budgetomslutningen för förbundets
basverksamhet år 2015 är 19 234 tkr varav 8 000 tkr är
bidrag till tillväxtprojekt. Se bifogad budget, bilaga 1.
Enligt nuvarande prognos kan pensionskostnaderna för
2015 öka vilket innebär att viss omfördelning inom budget
kan behöva göras under året. Det ingående egna kapitalet
beräknas minska de kommande åren då delar av det ska
användas till finansiering av E20. Målet med ca 4 000 tkr
i eget kapital kvarstår.

att för egen del anta budget och verksamhetsplan för år
2015

Anslag för tilldelning av tillväxtmedel ligger som tidigare
år på 17 500 tkr varav medlemskommunerna skjuter till
8 000 tkr och Västra Götalandsregionen står för resterande belopp.

samt översända densamma till medlemskommunerna för
godkännande.

Budgetomslutningen för Medarbetarcentrums verksamhet
är 2 846 tkr år 2015. Se bifogad budget, bilaga 2.

BORÅSREGIONEN
SJUHÄRADS KOMMUNALFÖRBUND
Vid protokollet
Christina Klaar
Förbundssekreterare

Budgetomslutningen för Navets Science center är 17 930
tkr år 2015. Se bifogad budget, bilaga 3.

Direktionen beslutar

Övergripande strategiska mål som styr
verksamheten
”Att aktivt delta i arbetet för att Sjuhärad/Boråsregionen
skall vara ett bra område att bo, arbeta och leva i”
Och vi når målet genom att:
”Med tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa
gränsöverskridande möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande”
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Direktionens uppdrag och mål
Förbundet leds av en Direktion som regleras i Kommunallagen och den av medlemmarna antagna förbundsordningen. I Direktionen företräds medlemmarna och
dessutom inbjuds som adjungerade samtliga partier vilka i
hela förbundsområdet uppnått en viss röststyrka och som
inte annars är företrädda.
Direktionen fastställer organisation för förbundets verksamhet samt delegering av beslut, förvaltning och administration. Direktionen beslutar om sina berednings- och
andra arbetsformer. Direktionen har två beredningar:
• Beredningen för Hållbar regional utveckling Sjuhärad,
BH7
• Beredningen för Välfärd och Kompetens
Varje beredning biträds av tjänstemän från förbundskansliet. En utsedd kommunchef ska medverka i respektive
beredning för att knyta beredningarnas arbete närmare
den ordinarie kommunala verksamheten.
I Sjuhärads kommunalförbund styrs även verksamheterna Medarbetarcentrum och Navets Science Center
utav Direktionen. Navet har en av Direktionen fastställd
styrgrupp.

Delägarskap
Sjuhärads kommunalförbund är delägare till bolaget
Gryning Vård AB – ett gemensamt bolag för de offentliga sociala institutionerna – hem för vård och boende.
Förbundet är också delägare i Mediapoolen AB – ett bolag
för den gemensamma läromedelsförsörjningen i Västra
Götaland, exkl Göteborgsregionen. Till detta finns även
VästKom (ideell föreningen – ägd av de fyra kommunalförbunden) som främst används för gemensamma frågor
inom hälso- och sjukvårdsfrågor, regional utveckling samt
IT-frågor i kontakterna med Västra Götalandsregionen,
SKL och staten.

Direktionens beslutade prioriteringar
Direktionen har under 2012 beslutat om prioriteringar
som kommunalförbundet skall arbeta utifrån. Dessa
planeras att revideras under 2015 för innevarande mandatperiod.

På kort sikt:
• Gemensam vision och målbild för arbetet inom Boråsregionen
• Namnbyte till Boråsregionen
• Öppna jämförelser (för att stimulera kommunerna att
utveckla och förbättra verksamhetens resultat och effektivitet)
• Framtidsbild Boråsregionen (planeringsförutsättningar
för bostäder och verksamheter och infrastruktur samlat
för samtliga kommuner i kommunalförbundet)
På lång sikt:
• Infrastrukturutbyggnad med prioritet för järnväg
• Bredbandsutbyggnad i Sjuhärad
• Business Region Borås (BRB) (Arbetet inom området
kan ses ur två perspektiv, näringslivets/företagens, och
kommunernas/delregionens utveckling och tillväxt)
• Skola i nationell toppklass
• Energi och miljö (ett gemensamt måldokument ska
arbetas fram)
Prioriteringarna genomförs genom att se över hur kommunalförbundets resurser skall nyttjas för att utveckla
delregionen och hur kommunernas resurser kan användas
för att genomföra föreslagna prioriteringar. Uppföljning
av prioriteringarna sker årligen i samband med årsredovisning.

Tillväxt- och utvecklingsstrategi
Utifrån Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och
utveckling i Västra Götaland (VG2020) har en delregional
strategi för tillväxt och utveckling i Boråsregionen tagits
fram. Strategin beskriver vilka tillväxtområden som särskilt kommer att prioriteras under 2014-2020.
Dokumentet är antaget av Direktionen för Boråsregionen,
Sjuhärads kommunalförbund, den 5 juni 2014. Tillväxt
och utvecklingsstrategin kommer att fungera som ett
”instrument” för att styra resurser mot de prioriterade
insatsområdena. Den kommer även att fungera som ett
komplement till övriga delregionala styrdokument såsom
Direktionens prioriteringar, delregional kulturplan, bland
många andra.

Arbetsformer
Förbundets arbetsformer bygger på en generell strategi
med politisk dialog och engagemang i direktion och
beredningar. Förbundet utser också Sjuhäradsrepresentanter i regionala beredningar samt nominerar ledamöter
till styrelsen för VästKom. Förbundskansliet biträder de
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politiska organen, och har kontakt gentemot kommunala
förvaltningar och andra myndigheter och organisationer.
Utöver basorganisationen finns temporära resurs- och
kompetensförstärkningar i särskilda projekt.

Generella uppgifter
Företräda och samordna medlemskommunerna i arbetet
med andra regionala myndigheter och organ exempelvis
VGR och SKL samt Staten
Förankra och informera våra kommuner samt föra deras
krav och önskemål kring pågående utvecklingsaktiviteter
såväl på lokal, regional och nationell nivå
Att vara serviceorgan för beredningar och Direktionen

Uppgift
Kansliets uppgift inom beredningen är att verkställa de
uppdrag som ges politiskt till kansliet, svara på ställda remisser samt förse förtroendevalda med nationell, regional
och lokal information och kunskap inom uttalade ansvarsområden. Kansliet skall närvara och stödja utvalda nätverk
samt återkoppla från dessa. Därtill skall kansliet ansvara
för praktisk hantering av beredningsmöten, vilket inkluderar samordning, förslag till dagordning och framtagandet
av tillförlitliga underlag för som, efter beredning i BH7,
kan lyftas för beslut i Direktionen.

Precisering hur arbetet styrs mot de
strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv

Verksamhet 2015
Beredningen för hållbar regional utveckling Sjuhärad, BH7

Erfarenhetsutbyte och samordning som sker mellan medlemskommunerna skall gagna invånarna i Boråsregionen.
Förhållningssättet är att se till delregionens bästa och att
främja samverkan mellan kommunerna.

Gränsöverskridande möten och samverkan

Beskrivning
Boråsregionens verksamhetsområden inom hållbar utveckling innefattar följande uttalade ansvarsområden; eSamhälle, EU-samordning, infrastruktur, kultur, tillväxtprogramområdet, samhällsbyggnad samt från i år ett tydligt
uppdrag i kollektivtrafikfrågor. En koppling finns även till
näringslivsfrågor.
Beredningen utgår i sitt arbete i att prioritera och vägleda
i utvecklingsfrågor från Boråsregionens beslutade fokusområden som är utvalda och prioriterade från strategin för
tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG2020). De
utvalda fokusområdena är verktyg för att styra mot den
för Västra Götaland gemensamma visionen om ”Det goda
livet”.
Beredningen består av förtroendevalda från medlemskommunerna och understöds av tjänstemän från förbundskansliet samt en representant från kommunchefsgruppen.
Tillsammans biträder beredningen medlemskommuner
och förtroendevalda i regionalt och delregionalt utvecklingsarbete inom de uttalade ansvarsområdena. Dessutom
bedrivs ett omfattande samverkans- och nätverksarbete
med exempelvis Västra Götalandsregionen (VGR), Trafikverket och Länsstyrelse till stöd för kommunerna.
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Beredningsgruppens arbete utgår till stor del i att samordna, delta i och stödja nya och etablerade nätverk och
samverkansgrupper. Ett arbete som sker på såväl delregional, regional och nationell nivå. Befintliga nätverk och
samverkansgrupper mellan medlemskommunerna skall
bidra till att kommunernas gemensamma erfarenheter, utmaningar, resurser och synpunkter tillvaratas och används
i möten med beredning och övriga förtroendevalda.

Främja innovation och nytänkande

Kommunalförbundets övergripande mål är att aktivt delta
i arbetet för att Boråsregionen skall vara ett bra område
att bo, arbeta och leva i. Som ett led i arbetet är omvärldsbevakning en viktig del. Beredningen skall bidra till att
kunskap och erfarenheter från nationell, regional och lokal
nivå tillvaratas för att utveckla nya idéer och samverkan
inom uttalade ansvarsområden.
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Effektmål

Beredningens arbete utgår ifrån att bidra till målet att
Boråsregionen skall vara en bra plats att bo och leva i.
Målen är hämtade från såväl Boråsregionens prioriteringar
som strategi VG 2020 och söker effektmål såsom:
Framtidsbild Boråsregionen Gemensam regional
planering för planeringsförutsättningar för markanvändning för ex bostäder
och verksamheter för hela
Boråsregionen
Infrastruktur med fokus på Väl utbyggd infrastruktur
järnväg
för pendling till och från
arbete inom delregionen
och till Göteborg
Bredbandsutbyggnad och
digitala agendan

Väl rustad digital infrastruktur för framtidens
kommunikation

Hållbar utveckling, energi
och miljö

Gemensam målbild för att
uppnå en hållbar struktur
inom området

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

Infrastruktur

Götalandsbanan

EU

Aktiviteter
Revidering av Trafikförsörjningsprogrammet
Fortsatt utveckling av
gemensam strukturbild på
regional och delregional
nivå
Svara på remisser och
genomföra ett flertal s k
åtgärdsvalsstudier tillsammans med VGR och
Trafikverket ex Viskadalsstråket, Göteborg – Borås
samt svara på remisser
inom området
Fortsatt arbete med
markanvändningen kring
Götalandsbanan och inspel
till Trafikverket
Arbeta fram en form för
samarbete och samordning
på regional och delregional
nivå

Område
Tillväxtprogrammet

Kultur

Aktiviteter
Genomföra en ny utlysning
under första halvår 2015.
Måluppföljning och tilldelning av förstudier
Framtagande av ny kulturstrategi för Västra Götaland. Arbete påbörjas med
revidering av Sjuhärads
delregionala kulturstrategi

Beredningen för Välfärd och Kompetens
Beskrivning
I beredningens ansvarsområde ingår inom välfärdsområdet
äldreomsorg, funktionshinder, socialpsykiatri, hälso- och
sjukvård samt individ- och familjeomsorg. Inom kompetensområdet är inriktningen till största del gymnasie- och
vuxenutbildning samt arbetsmarknadsfrågor. Inom respektive område bedrivs dessutom ett flertal projekt.
Förbundets verksamhet inom välfärd och kompetens
handlar till stor del om att biträda medlemskommuner
och förtroendevalda i regionalt och delregionalt förhandlingsarbete, utredningar och utvecklingsarbete. Då det
finns samverkansavtal tecknade för både gymnasie- och
vuxenutbildningen ska de intentioner som uttrycks där
förverkligas. Kommunalförbundet är en part i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Ett omfattande kontakt- och
nätverksarbete bedrivs till stöd för kommunerna. För
länsgemensamma frågor samarbetar länets fyra kommunalförbund genom VästKom.

Uppgift
Kansliets uppgift inom beredningen är att verkställa de
uppdrag som ges politiskt till kansliet samt förse förtroendevalda med nationell, regional och lokal information och
kunskap inom uttalade ansvarsområden. Kansliet skall
närvara och stödja utvalda nätverk samt återkoppla från
dessa. Därtill ansvara för praktisk hantering av beredningsmöten, vilket inkluderar samordning, förslag till
dagordning och framtagandet av tillförlitliga underlag,
som kan lyftas för beslut i Direktionen.

Precisering hur arbetet styrs mot de
strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv

Kunskaps- erfarenhetsutbyte och samordning inom medlemskommunerna skall vara till gagn för invånarna inom
kommunalförbundets ansvarsområde.
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Den sociala dimensionen är av stor vikt vid samhällsplanering med tillhörande samhällsinsatser. Arbetet inom området skall stödjas genom att identifiera särskilt betydelsefulla sociala indikatorer för hållbar utveckling och tillväxt
inom vårt geografiska område.
De flesta insatser som berör utbildnings- och kompetenssektorn har ett långsiktigt perspektiv på hållbar tillväxt.
Inom ramen för collegearbetet är den framtida försörjningsproblematiken det övergripande syftet med dessa
samverkansinsatser. Inom kompetensplattformsarbetet
ryms mängder av processarbeten som även de syftar till att
sörja för att arbetsgivare och arbetstagare ska matcha sina
behov med varandra. De prioriterade mål som fastställts
samt de riktlinjer som anges i samverkansavtalen är alla
insatser som syftar till att ge Boråsregionens aktörer bästa
möjliga förutsättningar.

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

Öppna jämförelser

Sociala dimensionen för
hållbar utveckling och
tillväxt

Matchning av efterfrågad
kompetens och utbildningsutbud ska leda till
ökad tillväxt.
Ska leda till utveckling,
förbättrad effektivitet och
kvalitet.
Genom att räkna med den
sociala dimensionen i planering av samhällsinsatser
kan resurser frigöras i form
av uteblivna kostnader.

Gränsöverskridande möten och samverkan

Möten i nätverk och samverkansgrupper med andra vårdgivare medverkar till att medlemskommunernas gemensamma erfarenheter, problem, resurser och synpunkter tas
tillvara och används i möten med beredning och övriga
förtroendevalda. Analysarbete utifrån resultat i öppna
jämförelser inom olika verksamhetsområden skall kunna
leda till gemensamma delregionala satsningar.
Liksom utbildnings- och kompetensinsatser måste ses ur
ett långsiktigt perspektiv har det blivit allt tydligare att utbildningsanordnarna även måste arbeta tvärprofessionellt
med omgivande aktörer i både Boråsregionen och över
regiongränserna. Förbundskansliet ska bidra till att initiera, samordna och stötta aktörerna i detta arbete. För att
utveckla och utöka innovation, forskning och nytänkande
skall samarbetet med FoU Sjuhärad välfärd fördjupas.

Främja innovation och nytänkande

Kommunalförbundets medverkan bidrar till att kunskap
och erfarenheter från nationell, regional och lokal nivå
tas till vara för att utveckla kvalitet och samverkan inom
beredningens samtliga områden.
De processarbeten som stöds genom direktionsbeslut i
samverkansavtal såsom gymnasiesamverkan och regional
vuxenutbildning, medelstilldelning och collegeprocesser
kommer att främja viljan till nytänkande.
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Viktiga aktiviteter/delmoment
Nedan redovisas kortfattat de områden som tillsammans
med urval av tillhörande aktiviteter kommer fokuseras på
under år 2015
Område
Hälso- och sjukvård

Närvårdssamverkan

Barn och unga

Välfärd övergripande
Utbildning för politiker
och tjänstemän

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

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

Medarbetarcentrum
”Kraft till förändring”
Beskrivning

Gymnasiesamverkan

Vuxenutbildning

Av de årliga insatser som
fastställts utifrån gymnasiesamverkansavtalet ska
förbundskansliet bidra med
sammanställningar och
samordning.
Inom ramen för det regionala samverkansavtalet
för vuxenutbildningen ska
förbundskansliet söka initiera ett bredare utbud av
samordnad verksamhet.

Gemensamt för båda beredningarna är
Tidplan för aktiviteter
Inför varje Direktion kommer beredningsmöten att
genomföras under 2015. Kallelse och samtliga handlingar
kommer att skickas ut senast sju dagar före mötet. Minnesanteckning skall vara utskickad senast 14 dagar efter
mötet.

Resultat/uppföljning
Uppföljning kommer att utföras för att utvärdera vilka
nätverk inom beredningen som är fungerande och vilken
form av samverkan som har genomförts under året på
delregional och regional nivå samt, över tid, vilka effekter
dessa har resulterat i.

Medarbetarcentrum är en neutral resurs, som har verkat i
åtta år med att stödja och utveckla medarbetare, chef och
organisation i medlemskommunerna. Syftet är att arbeta
hälsofrämjande och möta problem innan de blir mer omfattande. Utveckling i arbetssätt, modeller och strategier
sker fortlöpande.

Uppgift
Medarbetares och chefers individuella utveckling, möjlighet till frivillig personalrörlighet internt eller externt samt
frågor som rör kompetens och utveckling. Uppgiften är
också att stödja förändringsarbete i arbetsgrupper för ökad
trivsel och prestation. Det unika samarbetet bidrar till
ökad hälsa, god arbetsgivarepolitik och attraktiva arbetsplatser vilket skapar goodwill.
En väl fungerande verksamhetsuppföljning inom alla områden skall garantera kvalitet av det som levereras.

Precisering hur arbetet styrs mot de
strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv

Kärnverksamheten inom Medarbetarcentrum är alltid
prioriterad, jobbmatchning och reflekterande samtal.
Tilläggstjänster är livs- & karriärplanering, coachande
samtal, grupputvecklingsuppdrag, ledarskapsprogram,
omställningsprogram och föreläsningar.
För att stärka samverkan inom Boråsregionen och Medarbetarcentrum ytterligare är målet att vårda befintliga och
rekrytera fler medlemmar.

Gränsöverskridande möten och samverkan

Styrgruppen för Medarbetarcentrum består av medlemskommunernas personalchefer och politisk knytning är
presidiet i Sjuhärads kommunalförbund.
Vi har en facklig referensgrupp för information och dialog.
Regelbunden dialog med kommunernas personalspecialister kring utbud och efterfrågan. Omvärldsbevakning
genom deltagande i flera nätverk som Riksringen – intressenätverk för – arbetsgivarringar runt om i Sverige, CAVnätverk inom Högskolan Borås.
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Främja innovation och nytänkande

Utveckling av verksamheten utifrån strategisk dialog med
medlemskommunerna och andra aktörer.

Navet science center
Vision

Ett regionalt ledarskapsprogram kommer att erbjuds som
ett alternativ eller som ett komplement till annan chefsutbildning.

Navet ska vara med och utveckla Sjuhärad till en attraktiv
och konkurrenskraftig hållbar region med hög utbildningsnivå.

Effektmål

Sjuhärad ska ha en befolkning med stort intresse för
teknik, naturvetenskap och matematik och med höga
ambitioner och vilja att arbeta för ett hållbart samhälle.

Dialogträffar med kommunernas personalenheter kring
utveckling, utbud och behov. Aktivt marknadsföra Medarbetarcentrums verksamhet.
Koordination av Tranemo Arbetsgivarring. Genomföra
ledarskapsprogram.

Viktiga aktiviteter/delmoment
Strategisk inriktning

Hundra procents tillgänglighet vilket menas att Medarbetarcentrum är tillgängligt alla arbetsdagar året runt.
Marknadsföra hur Medarbetarcentrums tjänster kan utnyttjas på ett lönsamt sätt. Sprida kännedom om Medarbetarcentrums uppgraderade databas Adcore.
Etablera ledarskapsprogram, grupputvecklingsinsatser och
övriga program. Verka för ökad samverkan, rekrytera ytterligare medlemmar.
Tillföra kunskap och erfarenhetsutbyte genom omvärldsbevakning och nätverk.
Undersöka möjligheterna till att aktivt bidra till regionens
utveckling enligt dokument VG 2020.

Verksamhetsidé
Genom interaktiva utställningar, spännande pedagogik
och utvecklande möten skall Navet ge kunskaper och
skapa intresse för naturvetenskap, teknik och matematik
som ger alla en möjlighet att vara med och utveckla ett
hållbart samhälle.

Verksamhet 2015-16
Under 2013-14 stärkte Navet sin roll som mötesplats inom
teknik, naturvetenskap, matematik och hållbar utveckling,
såväl lokalt, regionalt som nationellt. Nya utvecklande arbetssätt där de entreprenöriella kompetenserna är viktiga,
konkretiserades. Navets arbete startade i skolan och är och
skall även i framtiden vara med att utveckla utbildningssystemet. När nu Navet blir en del i det kreativa området
Simonland ges goda förutsättningar att engagera många
fler utanför utbildningssystemet. Utvecklingen, att även
många utanför utbildningssystemet använder Navet som
samarbetspartner och resurs, utvecklas vidare.

Tidplan för aktiviteter

Navet – huset

Marknadsföring av verksamheten kontinuerligt.

Det nya Navet ger stora möjligheter att möta många elever,
studenter och lärare på teman. Föreläsningar och andra
kvällsaktiviteter kommer att genomföras tillsammans med
många olika organisationer.

Genomföra ledarskapsprogram med start första kvartalet
2015.
Besöka samtliga kommuner för dialog om behov och hur
Medarbetarcentrums tjänster kan nyttjas lönsamt, kontinuerligt.
Inbjuda till dialogmöte med HR/Personalspecialister
andra halvåret 2015.

Hur mäta för att visa på lyckat resultat
Följa upp aktiviteter och redovisa statistik.
MEDARBETARCENTRUM
KRAFT TILL FÖRÄNDRING

B 478

Under 2015 skapas en ny avdelning, en plattfom, på Navet
som kan ses som en långsiktigt hållbar testmiljö med möjlighet att systematiskt prova, utvärdera och förbättra digitala arbetssätt och IT- verktyg. Det blir en plats där många
ges möjlighet till skapande med många olika material och
tekniker. Arbetet sker i nära samarbete med verkstadsföretagen Ericsson, SPEED, Parker och Volvo bussar.
Kuben, Navets nya eventhall skall hyras ut vid minst 15
tillfällen under året.
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Navet – kompetensutveckling

De senaste tre åren har Navet arbetat med minst tre kommuner kring entreprenöriellt lärande. Det utvecklingsarbetet ska fortsätta och ett nytt verktyg ska tas fram med
fokus på barn med särskilda behov. Externa medel söks för
projektet som heter ELA – Entreprenöriellt Lärande för
Alla.
Utbildning i Naturvetenskap och teknik för förskolelärare
som påbörjades 2010 fortsätter under 2015. Minst två
lärarlyftskurser genomförs av Navets pedagoger.

Navet - pedagogiskt material
Våga vilja välja – ett ämnesövergripande perspektiv
på naturvetenskap och teknik

Navet har utvecklat sex ämnesövergripande teman inom
naturvetenskap och teknik där samhällsorienterande ämnen vävs in i lustfyllda berättelser. Arbetssättet är entreprenöriellt och materialet genomsyras av hållbar utveckling.
Minst fyra utbildningar på materialet genomförs under
2015. Materialet ska spridas till minst fyra nya kommuner
varje år. Materialet utvärderas under året.

• Minst 100 pedagoger erhåller minst fem halvdagars
utbildningar i entreprenöriellt arbetssätt inom teknik
och naturvetenskap
• Minst 20 pilotklasser/grupper i olika åldrar ska genomföra olika teman i den nya teknikavdelningen
• En rektorsutbildning genomförs
• Minst motsvarande 1 000 lärarutbildningsdagar för
personal i förskolan för att implementera den reviderade
Läroplanen genomförs.
• Vandringsutställningarna skall vara uthyrda 50 % av
året
• Minst 10 arrangemang, event för grupper utanför skolsystemet genomförs
• Kunskap och känsla, utbildningsprogram för företag
och arbetsplatser, genomförs för minst 300 personer.
• Navet kommer att delta i minst fem nationella och
internationella forum
• Navet ska ingå i minst två EU-projekt

Navet har deltagit i ett EU-projekt om 3D teknik och
under 2015 skrivs en teachers manual och den sprids
nationellt och internationellt under 2015/16.

Övrigt
En markandsföringsplan tas fram under våren 2015 och
ska resultera i fler helgbesökare, uppdrag, utbildningar
och sponsorer.

Resultatmål 2015
•
•
•
•
•

Minst 30 000 elever på teman
Minst 18 000 besökare på helger och lov
Minst 2 000 elever på teman i Matematikpalatset
Minst 300 pedagoger på föräldramötespedagogikkurser
Minst 1 000 lärarutbildningsdagar inom naturvetenskap och teknik
• Minst 1 000 lärarutbildningsdagar genomförs i matematik
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Bilaga 1

Basverksamhet och tillväxtmedel år 2015

kronor

Rörelsens intäkter/inkomster
1. Intäkter
Summa 1

19 234 000

3210

Avgift från förbundsmedlemmar

3213

Medfinansiering kommuner

306 000

3260

Ers utförda arb o tjänster

117 708

3290

Övriga avgifter och ersättningar

20 000

3590

Övriga fakturerade kostnader

78 667

3593

Fakturerade hyror, städ internt

355 234

3594

Fakturerade datakostn internt

93 830

3595

Fakturerade adm kostn internt

1 101 730

3598

Fakturerade ek.tjänst + löneadm.

263 347

3992

Övr.soc o andra avg enl lag/av

117 000

8310

Ränteintäkter

469 423

Summa Inkomster/intäkter (1)

16 311 061

19 234 000

Rörelsens kostnader

Summa (-)

2. Lokalkostnader

1 116 000

3. Resekostnader

56 000

4. Tjänsteköp

327 000

5. Personalkostnader

7 344 000

6. Summa övriga kostnader

1 538 000

Summa kostnader (2-6)

10 381 000

5010

Lokalhyra

5014

Parkeringsplats hyreskostnad

14 000

5020

Elektricitet

28 000

5060

Övrig fastighetsservice

19 000

5061

Städkostnader

77 000

5191

Fastighetsskatt

7 000

5210

Hyra maskiner andra tekn. Anlägg

38 000

5410

Inredning/Förbrukningsinv.

14 000

5420

Programvara

68 000

5430

Datorer tillbehör m m

30 000

5440

Telefoner

13 000

5460

Förbrukningsmaterial

41 000

5612

Personalbilar försäkr. Skatt

14 000

5613

Personalbilar reparationer

8 000

5615

Personalbilar, leasing

5619

Personalbilar, övrigt
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1 067 000

100 000
9 000
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Basverksamhet och tillväxtmedel år 2015

kronor

5800

Resor m buss, tåg, flyg

47 000

5830

Hotellkostnader

33 000

5890

Övr resekostnader

9 000

5930

Reklam/trycksaker

15 000

6071

Uppvaktning, minnesgåvor t övr.

21 000

6075

Förtäring

36 000

6077

Konferenskostnader egna projekt

6110

Kontorsmaterial

6212

Telekommunikation

20 000

6230

Datakommunikation

74 000

6310

Företagsförsäkringar

11 000

6250

Porto

6530

Redovisningstjänster

6560

Avgift Västkom

430 000

6590

Tjänsteköp (inkl konsulter)

162 000

6970

Böcker och tidningar

7010

Arvode förtroendevalda

7020

Löner t tjänstemän (AB‐avtal)

7311

Förmånsvärde

7322

Traktamenten obeskattad del

7331

Bilersättning beskattad del

28 000

7332

Bilersättning obesk del

31 000

7510

Arbetsgivaravgifter

7610

Kurs‐ och konferensavg

50 000

7611

Utbildning personal

49 000

7620

Sjuk‐ och hälsovård

50 000

7621

Frisk‐ & företagshälsovård

50 000

7690

Rekryteringskostnader

30 000

7699

Uppvaktn. Minnesgåvor t personal

20 000

Summa (konton)

127 000
5 000

3 000
88 000

8 000
170 000
5 182 000
86 000
6 000

1 993 000

10 381 000

7460

Pensionskostnader

2903

Pensionsskuld ind. valet

7571

Personalförsäkringar fora

7572

Personalförsäkringar kfa

18 000

7575

Personalförsäkringar övriga

35 000

XXXX

Bidrag till projekt, tillväxt, miljö, kultur

Summa
Summa kostnader

0
800 000
0

8 000 000
8 853 000
19 234 000
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Bilaga 2

Bilaga 3

Medarbetarcentrum Budget 2015

Navet Budget 2015

Rörelsens Intäkter/Inkomster

Intäkter

Kronor

1. Intäkter

0

Summa 1

0

3213 Finansiering Medarbetarcentrum (1)

2 145 000

3260 Ers utförda arb o tjänster (1)

418 000

Kursverksamhet

278 000

3592 Fakturerade resekostnader
Summa Inkomster/intäkter (1)

5 000
2 846 000

Rörelsens kostnader
2. Lokalkostnader + städ
3. Resekostnader
4. Tjänsteköp
5. Personalkostnader
6. Summa övriga kostnader

115 000
23 000
193 000
2 240 000
275 000

Summa kostnader (2-6)

2 846 000

5010 Lokalhyra + städ (2)

115

Driftsbidrag kommuner

6 783 000

VGR (verksamhetsstöd)

1 950 000

Permanent verksamhetsstöd Skolverket

2 500 000

Högskolan Borås

500 000

Biologiska - Naturskolan

375 000

Mediapoolen
Entre och butik

400 000

Kompetensutveckling utbildingssektorn

500 000

Kompetensutveckling övriga - 3260

200 000

Fsg läromedel

200 000

Vandring, interakt spel, Berta pren

500 000

Projekt

0

5420 Programvara (6)

0

Eu-projekt

5430 Personaldatorer mm (6)

0

Summa projekt o tjänster

5440 Telefoner (6)

5

S:a Intäkter

5830 Hotellkostnader (3)

8

Kostnader

5890 Övr resekostnader (3)

5

Löner

5930 Reklam/trycksaker (6)

5

Semesterlöneskuld

6075 Förtäring (6)

2

AGA (arb giv avg) 30%

6110 Kontorsmaterial (6)

2

Pensionskostn. 4,5% generell

6212 Mobiltelefoni (6)

1 200 000

Konferenser

5415 Kontorsmaskiner (6)

10

33 000

Projekt o tjänster

Övriga poster

5800 Resor m buss, tåg, flyg (3)

kronor

2 117 750
672 000
17 930 750

-7 300 000
-50 000
-2 190 000
-314 750

14

Löneskatt 24,26%

-79 000

6230 Datakommunikation (6)

30

Pensionskostnad

-250 000

6520 Ekonomitjänst och lönehantering(4)

68

Löneskatt 24,26%

-60 000

Kpa + Fora (1,64+0,37%)

-30 000

6590 Tjänsteköp, it support databas,
fördelningsnyckel
6970 Böcker och tidningar (6)
7021 Löner t tjänstemän (AB-avtal) (5)

125
1
1 690

7321 Resetillägg beskattad del (5)

1

7322 Traktamenten obeskattad del (5)

2

7331 Bilersättning beskattad del (5)

10

7332 Bilersättning obesk del (5)

20

7390 Egna utlägg (5)
7510 Arbetsgivaravgifter (5)
7611 Kurs- och konferensavg (6)

2
515
30

7621 Frisk- & hälsovård

6

7590 Övr. soc och andra avgifter

0

7519 Semesterskuld
7530 Löneskatt 7460 Pensionskostnader
Summa (konton)
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30
150
2 846 000

Personalkosntader
Kompetensutvekling
Friskvård

-50 000
-100 000

Arbetskläder

-20 000

Resor

-70 000

Summa personalkostnader

Projekt
Material

-900 000

Föreläsare

-200 000

Summa projekt
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Navet Budget 2015
Underhåll (drift verksamhet)
Transporter/bilen

Lokalkostnader Hyra
El, städ, larm, förs

-100 000
-50 000
-3 400 000
-700 000

Administration/kontor
Material

-160 000

Inköpta tjänster

-130 000

Summa administrationskostnader

Konsulter

-347 000

Värdskap omkostnader

-200 000

Data/Tele inkl datatjänster

-200 000

Infobanken

-50 000

Butiken

-100 000

Marknadsföring

-300 000

Hyra UBN (Nat.skolan)

-50 000

Avskrivningar/ränta projekt 2013

-280 000

Reserv

-250 000

S:a kostnader
Resultat

-17 930 750
-
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Nr 43
Svar på motion av Alexis Mouschopanis (M) och
Annette Carlson (M);
Bygg en idrottshall i anslutning till Sjömarkenskolan
2015-03-09

Dnr 2012/KS0272 821

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Annette Carlsson och Alexis Mouschopanis har till Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 mars 2012 lämnat
en motion med förslaget att utreda möjligheterna att bygga
en idrottshall i anslutning till Sjömarkenskolan.
Stadsdelsnämnden Väster, Lokalförsörjningsnämnden och
Fritids- och folkhälsonämnden har under 2012 yttrat sig
över motionen.
Stadsdelsnämnden Väster avstyrker förslaget i motionen.
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker motionärernas initiativ att stärka föreningslivets förutsättningar
men framhåller att det finns andra och mer prioriterade
satsningar som bör komma före en idrottshall i Sjömarken. Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker en utredning
om möjligheten att bygga en idrottshall. Dock framhåller
nämnden ett antal punkter som talar emot att bygga en
idrottshall vilka bör genomlysas noggrannare i en kommande utredning.
Kommunfullmäktige har i budgeten för 2015 tagit upp
en idrottshall i Sjömarken bland Lokalförsörjningsnämndens utrednings- och förstudieprojekt. Detta innebär att
motionärernas förslag i praktiken redan har bifallits av
Kommunfullmäktige. Något ytterligare formellt beslut
behövs inte varför Kommunstyrelsen föreslår att motionen
skall förklaras besvarad.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef

Bilaga till § 38 Anmälningsärenden
2012-03-15

”Motion; Bygg en idrottshall i anslutning
till Sjömarkenskolan!
Sjömarken växer hela tiden. I samma takt som invånarantalet ökar blir det allt fler elever på Sjömarkenskolan
och medlemmar i tätortens idrottsföreningar. Detta till
trots saknar tätorten en funktionell idrottshall, vilket vi
moderater anser är under all kritik.
Den existerande idrottshallen vid Sjömarkenskolan är
liten och omodern, vilket orsakar en bullrig arbetsmiljö
för både lärare och elever. Idrottsföreningarnas medlemmar huserar i alternativa lokaler som är trånga och slitna
och många får åka längre sträckor för att kunna träna.
Föreningarna kan heller inte utveckla sina verksamheter i
samma utsträckning som man både önskar och har behov
av. Genom att bygga en ny idrottshall i anslutning till
Sjömarkenskolan skulle dock förutsättningarna för både
skolan och idrottsföreningarna kunna förbättras.
För oss moderater är det viktigt att man ständigt arbetar
för en modern skola som tillgodoser elevernas behov. Att ge
barn och ungdomar goda förutsättningar att kunna utöva
idrottsaktivteter både i skolan och på fritiden är för oss
självklart ur ett folkhälsoperspektiv. Antalet mötesplatser
spelar stor roll för värmen i ett samhälle – det skapar trygghet och möjlighet att växa. Att kunna utöva fritidssysselsättningar i närområdet är dessutom i miljöavseende viktigt. Ju
kortare transportsträckor, desto bättre för miljön.
I Dalsjöfors, Sandared och Viskafors finns det funktionella idrottsanläggningar i anslutning till skolorna. Att Sjömarkenskolan står utan en modern idrottshall är varken
försvarbart ur ett kortsiktigt eller långsiktigt perspektiv!
Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
• Utreda möjligheten att bygga en idrottshall i anslutning
till Sjömarkenskolan.
Alexis Mouschopanis (M)
Annette Carlson (M)”
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Remissvar
2012-05-02
Från Stadsdelsnämnden Väster

Motion; Bygg en idrottshall i anslutning till Sjömarkenskolan
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Väster beslutar:
1. Motionen Bygg en idrottshall i anslutning till Sjömarkenskolan avstyrkes.
2.	Förvaltningens tjänsteutlåtande översänds som eget
yttrande till Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Skolan kan med nuvarande idrottshall bedriva den undervisning de är ålagda att göra enligt läroplanen. Byggnation
av en ny idrottshall medför behov av finansiering. Det är
inte möjligt att i nuvarande ekonomiska läge ta beslut som
innebär ökade kostnader för verksamheten.

Nämndens yttrande i sin helhet
Stadsdelsnämnden Väster har getts möjlighet att lämna
yttrande över motion om att bygga en idrottshall i anslutning till Sjömarkenskolan.
I motionen tar man upp att Sjömarken växer med allt
fler elever i skolan och i tätortens idrottsföreningar. Den
existerande idrottshallen vid Sjömarkenskolan är liten

och omodern. Genom att bygga en ny idrottshall skulle
förutsättningarna för både skolan och idrottsföreningarna
kunna förbättras. Vidare jämför man med att orterna Dalsjöfors, Sandared och Viskafors har funktionella idrottsanläggningar i anslutning till skolorna.
Stadsdelsnämnden Väster har tidigare gett stadsdelsförvaltningen i uppdrag att genomföra en lokalutredning för
förskola och grundskola. Lokalutredningen som tagits
fram har fokus på lokalsamordning men beaktar också
aspekten att skapa bättre verksamhetsförutsättningar, samlokalisera spridda funktioner och minska överkapacitet. I
den utredningen har inte frågan om idrottshall i Sjömarken tagits upp.
Skolan kan med nuvarande idrottshall bedriva den undervisning de är ålagda att göra enligt läroplanen. Byggnation
av en ny idrottshall medför behov av finansiering. Det är
inte möjligt att i nuvarande ekonomiska läge ta beslut som
innebär ökade kostnader för verksamheten. Nämnas kan
att de samhällen som motionären tar upp som exempel har
alla högstadieskolor på sin ort.

Reservation
Kerstin Hermansson (C), Alexis Mouschopanis (M),
Joakim Malmberg (FP), Birgitta Bergman (M) och Nancy
Kindblad (M) reserverar sig mot beslutet.
STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER
Lennart Andreasson
Ordförande
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2012-08-28
Från Lokalförsörjningsförvaltningen
Till Kommunstyrelsen

Motion; Bygg en idrottshall i anslutning till Sjömarkenskolan
Nämndens beslut
Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker motionen om att
utreda möjligheten bygga en idrottshall i anslutning till
Sjömarkenskolan.

Lokalförsörjningsnämnden håller med motionärerna om
att det är positivt med en fullstor och modern idrottshall
i anslutning till en skola och att del är bra för orten med
lokaler för fysiska aktiviteter. Del är också lämpligt och
ekonomiskt fördelaktigt att bygga idrottshallar i anslutning till skolor så all de kan samutnyttjas maximalt de
flesta timmar under veckorna. Vad gäller idrottsföreningarnas behov och allmänhetens intresse av idrottslokaler är
det framförallt Fritids- och folkhälsoförvaltningen som
hanterar dessa frågor, varför nämnden i första hand tar
ställning till skolans behov.
Nämnden föreslår att följande punkter som talar emot en
byggnation tas upp i utredningen och genomlyses noggrannare i en kommande utredning;

Nämndens yttrande i sammanfattning
Lokalförsörjningsförvaltningen har med anledning av
Alexis Mouschopanis (M) och Anette Carlsons (M) motion om att bygga en idrottshall i anslutning till Sjömarkenskolan gjort en första granskning. Denna visar att det
finns vissa svårigheter med detta varför det som motionärerna skriver behövs en större utredning där bl a de olika
verksamheternas behov klargörs.
Lokalförsörjningsnämnden håller med motionärerna om
att det är positivt med en fullstor och modern idrottshall
i anslutning till en skola och att det är bra för orten med
lokaler för fysiska aktiviteter. Det är också lämpligt och
ekonomiskt fördelaktigt att bygga idrottshallar i anslutning till skolor så att de kan samutnyttjas maximalt de
flesta timmar under veckorna. Vad gäller idrottsföreningarnas behov och allmänhetens intresse av idrottslokaler är
det framförallt Fritids- och folkhälsoförvaltningen som
hanterar dessa frågor, varför nämnden i första hand tar
ställning till skolans behov.
Nämnden föreslår att bl a följande punkter som talar emot
en byggnation tas upp i utredningen och genomlyses noggrannare i en kommande utredning:
Byggnadens standard och skick, tomtarea, detaljplan samt
trafiksituationen på och runt skolfastigheten.

Nämndens yttrande i sin helhet
Lokalförsörjningsförvaltningen har med anledning av
Alexis Mouschopanis (M) och Anette Carlssons (M) motion om att bygga en idrottshall i anslutning till Sjömarkenskolan gjort en första granskning. Denna visar att det
finns vissa svårigheter med detta varför det som motionärerna skriver behövs en större utredning där bl a de olika
verksamheternas behov klargörs.
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Standard

Sjömarkenskolan har idag en gymnastikhall som räcker
för de kriterier som ställts upp för en F-6 skola.

Skick

Hallen är inte fullt modern som förslagsställarna påpekar, den är byggd 1974 och ombyggd l999. Underhållet
är dock skött normalt enl. plan och enligt förvaltningen
finns idag inga akuta brister.

Tomtarea

Det kan vara svårt att finna en lämplig plats inom skolans
fastighet.

Detaljplan

En ev idrottshall inom området strider mot gällande detaljplan. Skall en hall uppföras behöver därför detaljplanen
ändras vilket troligen tar ett flertal år att genomföra.

Trafik

Redan idag är svårt att angöra de olika byggnadern
dessutom är det brist på säkra parkeringsplatser. Skolans
parkering används även för parkering/avlämning för den
närliggande förskolan.
LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN
Falco Güldenpfennig
Lars Nordin
Ordförande		 Förvaltningschef
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2012-11-28
Från Fritids- och folkhälsonämnden
Till Kommunstyrelsen

Motion; Bygg en idrottshall i anslutning till Sjömarkenskolan
Nämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker motionärenas
initiativ att stärka föreningslivets förutsättningar att
bedriva en meningsfull fritidsverksamhet. Samtidigt finns
det andra och mer prioriterade satsningar som bör komma
före en idrottshall i Sjömarken.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på alla initiativ
som stärker föreningars förutsättningar att bedriva före
ningsverksamhet.
Dock föreslår Fritids- och folkhälsonämnden en prioritering av ett Gymnastikens Hus samt en anpassning av Boråshallen före satsningar på andra nybyggda idrottshallar
i kommunen. Därefter kan tillkomsten av en idrottshall i
Sjömarken bli aktuell.

Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på alla initiativ
som stärker föreningars förutsättningar att bedriva föreningsverksamhet. Sjömarkens IF bedriver, i samarbete med
Sandareds IF, en del av sin verksamhet i idrottshallen i
Sandared. I vissa åldersgrupper förekommer gemensamma
lag från de båda föreningarna.
Under året har förvaltningen genomfört en hallutredning för att inventera och belysa situationen när det gäller
tillgången till idrottshallar. Under 2012/2013 kommer
antalet uthyrningsbara timmar att öka med ca 7 000
jämfört med 2010/2011. Detta beror på nya hallar i form
av Daltorpshallen och Rångedalahallen samt två hallar
i den snart återuppbyggda Lundbyhallen. Detta ger ett
gott tillskott för att föreningarna ska kunna bedriva en
meningsfull fritidsverksamhet.
I hallutredningen prioriteras tillkomsten av ett Gymnastikens Hus samt en anpassning av Boråshallen före satsningar på andra nybyggda idrottshallar i kommunen.
FRITIDS- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN
Cecilia Andersson		
Tommy Jingfors
Ordförande		 Förvaltningschef

Nämndens yttrande i sin helhet
Alexis Mouschopanis (M) och Annette Carlson (M) har
i en motion till Kommunfullmäktige väckt frågan om
att utreda möjligheten till att bygga en ny idrottshall i
anslutning till Sjömarkenskolan. Motionärerna menar att
den existerande hallen vid Sjömarkenskolan är liten och
omodern, vilket orsakar en bullrig arbetsmiljö för både
lärare och elever. Idrottsföreningarnas medlemmar huserar
i alternativa lokaler som är trånga och slitna och många får
åka längre sträckor för att kunna träna.
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Nr 44
Svar på Motion av Kerstin Hermanson (C) och Cecilia
Andersson (C); Mer pengar till verksamheterna
– mindre till outnyttjade lokaler och fastigheter!
2015-03-09

Dnr 2012/KS0488

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Kerstin Hermansson och Cecilia Andersson har till Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni 2012 lämnat
en motion med rubriken ”Mer pengar till verksamheterna
– mindre till outnyttjade lokaler och fastigheter!”.
Lokalförsörjningsnämnden har den 20 november 2012
yttrat sig över motionen.
I sitt yttrande konstaterar Lokalförsörjningsnämnden
att nämnden instämmer i motionärernas åsikt att det är
viktigt att lokaler utnyttjas fullt och inte står tomma i
onödan. Kommunstyrelsen har givetvis inte någon annan
uppfattning.
Av Lokalförsörjningsnämndens yttrande framgår de nu
berörda lokalerna finns förtecknade i Lokalförsörjningsförvaltningens register. Det första uppdraget i motionen är
alltså i princip redan utfört.

Den andra delen av motionen handlar om att ge Lokalförsörjningsnämnden uppdrag att lägga fram förslag om
vad kommunen skall göra med lokalerna i framtiden. I
budgeten för 2015 har Lokalförsörjningsnämnden fått ett
formellt uppdrag att avveckla sådana fastigheter som inte
behövs för kommunens verksamhet. I uppdraget ingår
även att detta skall leda till försäljningar som får till följd
att de årliga kostnaderna minskas med 5 miljoner kronor.
Kommunfullmäktige har således redan genom beslutet
om budget för 2015 i praktiken gett bifall till förslagen
i motionen. Enligt underhandsinformation kommer
Lokalförsörjningsförvaltningen under första halvåret 2015
för Lokalförsörjningsnämnden redovisa en förteckning på
objekt som skulle kunna säljas. Något ytterligare beslut
om att starta det arbete som motionärerna föreslår behövs
alltså inte varför Kommunstyrelsen nu föreslår att motionen skall förklaras besvarad.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef
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Bilaga till § 81 Anmälningsärenden

2012-11-20

2012-06-20

Från Lokalförsörjningsförvaltningen
Till Kommunstyrelsen

”Motion; Mer pengar till verksamheterna
– mindre till outnyttjade lokaler och fastig
heter!
Idag äger Borås Stad ett antal lokaler som står tomma, eller
används för icke-kommunala verksamheter. Kostnaderna
för de outnyttjade lokalerna är höga och kan användas på
ett bättre sätt.
Kommunen äger också många fastigheter som av olika
anledningar är svåra att hantera inom kommunens internhyressystem. Detta innebär i princip att hyran inte helt
täcker respektive fastighets kostnad, varför resterande del
får finansieras via kommunbidrag. Bland dessa finns bland
annat Parkhallen, Rotundan och Annelundsvillan.
Vi i Centerpartiet anser att kommunens lokaler bör
användas på ett så effektivt sätt som möjligt, alternativt
säljas om vi inte behöver dem till framtida verksamheter.
Kommunens medel ska gå till verksamheter där de behövs
bäst, och inte användas för att betala hyror och underhåll
av lokaler som står outnyttjade.
Vi vill därför se en utredning som undersöker om de
lokaler som ägs av kommunen men står tomma eller inte
används till kommunala verksamheter skulle kunna säljas
eller hyras ut.
Med anledning av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta att:
• Ge Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att inventera
de lokaler och fastigheter som ägs av kommunen och
står tomma eller inte används till kommunala verksamheter.
• Ge Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att lägga fram
förslag om vad kommunen ska göra med lokalerna i
framtiden.
Kerstin Hermansson (C)
Cecilia Andersson (C) “

Remissvar
Motion; Mer pengar till verksamheterna – mindre till outnyttjade
lokaler och fastigheter
Lokalförsörjningsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig
över motionen Mer pengar till verksamheterna – mindre
till outnyttjade lokaler och fastigheter.
Borås Stad har som de flesta kommuner i samma storlek
en speciell central nämnd som ansvarar för byggnation och
förvaltning av kommunens byggnader, Lokalförsörjningsnämnden. Denna har också det övergripande ansvaret för
att kommunens lokaler utnyttjas så effektivt som möjligt
samt planerar för framtida behov av lokaler. Arbetet med
denna planering sköts av förvaltningens Lokalresursenhet som varje år tar fram en fyraårsplan tillsammans med
övriga förvaltningar, Lokalresursplan, den senaste för åren
2013-2016. Arbetet med nästa års plan har just startat i
samarbete med samtliga förvaltningar. Lokalresursplanen
ligger varje år bl a som grund för de investeringar som
Lokalförsörjningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen.
Lokalförsörjningsnämnden instämmer i motionärernas
åsikt om att det är viktigt med att lokalareor utnyttjas fullt
och att de inte står tomma i onödan. Nämnden försöker
arbeta med detta och ser det som en av alla viktiga uppgifter. Exempelvis kan fastigheter säljas som föreslås när verksamheterna flyttar ut. Detta har skett med fastigheterna
Oket 3, Skiftesgatan 7 och Lindebergshult 1:60, Aspvägen
i Sjömarken. Förändring av verksamheter i byggnader har
skett efter förslag från andra förvaltningar exempelvis när
Norrbyskolan byggts om till kontor istället för skola samt
när Götaskolan blivit förskola och på så sätt möjliggjort att
förhyrda lokaler kunnats sägas upp. Uthyrning till friskola
skedde då Vuxenutbildningen kunde samordnas i en byggnad och lämna ”gamla” Erikslundskolan.
Några av de byggnader som motionärerna nämner är helt
riktigt exempel på sådana som ”inte går runt”. Annelundsvillan som hyrs ut till en extern hyresgäst ger de flesta år
ett negativt bokslut, liksom Rotundan som hyrs ut till
olika föreningar eller vid privata tillställningar i Fritidsoch turistnämndens regi. Parkhallen däremot hyrs ut via
ett långtidsavtal som beräknas ge ett nollresultat över
tiden. Lokalförsörjningsnämnden har fram tills idag inte
bedömt att det varit Fullmäktiges åsikt att denna typ av
byggnader skall avyttras.
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Utöver en del andra offentliga byggnader förvaltar Lokalförsörjningsnämnden också ett antal bostadshus som
förvärvats i samband med att marken köpts in för framtida
användning. En del av dessa lägenheter hyrs ut efter anvisning från Sociala omsorgsnämnden eller Arbetslivsnämnden.
Nämnden är positiv till att en utredning görs där Lokalförsörjningsnämnden redovisar tomma lokaler och de
objekt som hyrs ut till externa hyresgäster. Dessa uppgifter
finns tillgängliga i förvaltningens databaser och register.
Förslag om lämpliga framtida åtgärder med de olika objekten kan också lämnas.
Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker motionen: Mer
pengar till verksamheterna – mindre till outnyttjade lokaler och fastigheter
LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN
Falco Güldenpfennig
Lars Nordin
Ordförande
Förvaltningschef
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Nr 45
Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP);
Inför maskeringsförbud nu!
2015-03-09

Dnr 2013/KS0666 820

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Morgan Hjalmarsson (FP) har lämnat en motion där han
föreslår Kommunfullmäktige besluta att införa maskeringsförbud på Borås Stads anläggningar.
Motionären vill att Borås Stad ska pröva möjligheten att
ställa krav på maskeringsförbud på sina anläggningar.
Maskeringen bidrar till att skapa en negativ och hotfull
stämning och identifieringen försvåras. Grundförutsättningen för den som hyr av Borås Stad är att se till att
ordningen efterlevs på arenan och i det vill motionären att
ett maskeringsförbud ska ingå.
Motionen har remitterats för yttrande till Fritids- och
folkhälsonämnden, Brottsförebyggande rådet, Borås Arena
AB, Polismyndigheten i Västra Götaland och Åklagarmyndigheten
Fritids- och folkhälsonämnden, Brottsförebyggande rådet,
Borås Arena AB och Polismyndigheten i Västra Götaland
har yttrat sej över motionen. Fritids- och folkhälsonämnden och Borås Arena AB har beslutat att tillstyrka motionen medan Brottsförebyggande rådet och Polismyndigheten i Västra Götaland har beslutat att avstyrka den.

Brottsförebyggande rådet och Polismyndigheten i Västra
Götaland hänvisar till Svenska Fotbollsförbundets (SvFF)
särskilda tävlingsbestämmelser för föreningar i Allsvenskan och Superettan. I tävlingsbestämmelserna står under
14 § att ”Den som medför flagga, banderoll eller annat
föremål med sådan text eller symbol som uttrycker missaktning enligt ovanstående punkt, liksom den som helt
eller delvis täcker ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation och som kan befaras utgöra fara för ordningstörning, inte äger tillträde till arenan.”
För att tydligt signalera att Borås Stad tar ställning mot
maskering kan det i hyresavtalen mellan Fritids- och
folkhälsonämnden och hyrestagaren, såsom en ordningsföreskrift, tas in en bestämmelse om att maskeringsförbud
på arrangemang ska gälla.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef
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Bilaga till § 124 Anmälningsärenden

2014-02-04

2013-10-24

Från Stadskansliet

”Motion; Inför maskeringsförbud nu!

Remissammanställning

Under hösten har fotbolls-Sverige fått erfara flera otrevliga
händelser med läktarvåld. I de allra flesta fall är idrottsevenemang positiva tillställningar. Publiken går dit för
att uppleva en spännande match, heja fram sitt lag, och
förhoppningsvis glädjas åt en seger. Tyvärr lyckas ibland
en liten klick kriminella personer förstöra den upplevelsen.
I de fall som gärningsmännen är maskerade är det svårt
att i efterhand identifiera dem, trots kameraövervakning.
Maskeringen bidrar också till att skapa en negativ och
hotfull stämning.

Motion;
Inför maskeringsförbud nu!
Inkomna yttranden i sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden
Nämndens beslut

Som fastighetsägare och hyresvärd har Borås Stad ett intresse av vad som sker inne på arenorna. Jag vill därför att
Borås Stad ska pröva möjligheten att ställa krav på maskeringsförbud på dess anläggningar. Med kravet på servicenivå på arenorna måste maskeringsförbud anses vara en
av servicefaktorerna som man kan räkna med när man
köper en biljett till en Borås-arena. Grundförutsättningen
för den som hyr av Borås Stad är att se till att ordningen
efterlevs på arenan och i det ingår ett maskeringsförbud.
Det är hyresgästerna, alltså arrangörerna av matcher och
andra evenemang, som ska ansvara för att maskeringsförbudet följs. Maskeringsförbudet ska föras in i kommunens
ordningsföreskrifter.

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker motionen om att
införa maskeringsförbud på idrottsanläggningar i Borås
Stad.

Ett maskeringsförbud kommer att ge mindre våld och mer
glädje. Och vi kan lägga ner ännu mer energi på att stärka
den positiva supporterkulturen.

Brottsförebyggande rådet

Jag föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
• Införa maskeringsförbud på Borås Stads anläggningar.

Brottsförebyggande rådet avstyrker motionen Inför maskeringsförbud nu!

Morgan Hjalmarsson
Folkpartiet liberalerna

Nämndens yttrande i sammanfattning

Nämndens yttrande i sammanfattning

Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på att införa
maskeringsförbud på Borås Stads idrottsanläggningar. Att
medvetet maskera sig för att dölja sin identitet hör inte
hemma på en idrottsanläggning. Innan ett beslut tas om
maskeringsförbud måste dock samråd ske med IF Elfsborg
och Polisen.

Nämndens beslut

Brottsförebyggande rådet hänvisar till Svenska Fotbollsförbundets (SvFF) särskilda tävlingsbestämmelser för
föreningar i Allsvenskan och Superettan. I tävlingsbestämmelserna står under 14 § att ”Den som medför flagga,
banderoll eller annat föremål med sådan text eller symbol
som uttrycker missaktning enligt ovanstående punkt,
liksom den som helt eller delvis täcker ansiktet på ett sätt
som försvårar identifikation och som kan befaras utgöra
fara för ordningstörning, inte äger tillträde till arenan.”
Brottsförebyggande rådet anser att Svenska fotbollsförbundets särskilda bestämmelser inkluderar den problematik
som beskrivs i motionen Inför maskeringsförbud nu! och
att föreningarna i Allsvenskan och Superettan är skyldiga
att bedriva sin verksamhet i enlighet med rådande bestämmelser.
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Borås Arena AB

2014-02-04

Borås Arena AB har tagit del av rubricerade motion – inför detta yttrande har bolaget samrått med IF Elfsborg.

Remissöversikt

Enligt Svenska Fotbollförbundets tävlingsbestämmelser får
maskering inte ske vid fotbollsarrangemang.
Svårighet finns att identifiera de som är maskerade.
Under förutsättning att inte maskering sker under hela
matchen, hoppas IF Elfsborg få förbättrade möjligheter till
identifiering genom de nya och moderna övervakningskameror som skall installeras på Borås Arena.
Borås Arena AB tillstyrker att även Borås Stad inför en
bestämmelse som förbjuder maskering.

Polismyndigheten i Västra Götaland

Motion;
Inför maskeringsförbud nu!
Översikt av nämndernas och bolagens
yttranden
Tillstyrker
Fritids- och
folkhälsonämnden

Tillstyrker
med
yttrande

Yttrande

Polismyndigheten

I motionen ” Inför maskeringsförbud nu!” framgår inte
några konkreta förslag om hur ett maskeringsförbud ska
utformas och det finns som nämnts ovan i yttrandet i
övrigt många frågor som behöver besvaras innan ett maskeringsförbud skulle införas.

Åklagarmyndigheten

Avstår
från
yttrande

Ej svar

X

Brottsförebyggande
rådet
Borås Arena AB

Avstyrker

X
X
X
X

Med hänvisning till ett bristande underlag i motionen
och de angivna synpunkterna föreslår polisområdet att
motionen ska avslås.
Polisområdet är dock inte avvisande i fortsatt diskussion
och arbete kring hur problemet med maskering ska kunna
lösas.

Åklagarmyndigheten
Har ej yttrat sej.
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Nr 46
Svar på motion av Joakim Malmberg (FP);
Inför studentmedarbetarsystem i Borås!
2015-03-16

Dnr 2013/KS0356

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Ärendet
Joakim Malmberg (FP) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2013-04-25 lämnat motion om att införa
studentmedarbetarsystem Borås Stad.
I motionen föreslås att studentmedarbetarsystem införs i
Borås Stad.

Överväganden
Konkurrensen om eftertraktad arbetskraft blir allt hårdare. Det är därför viktigt att skapa goda förutsättningar
för Borås Stad att behålla, utveckla och rekrytera kompetent personal med en vilja att göra skillnad för Borås Stads
invånare.
Ungefär 10 000 personer arbetar i Borås Stad. Det gör
Borås Stad till Borås största arbetsplats. Ca 250 olika
yrkeskategorier arbetar för Boråsarnas bästa; inom barnomsorg, äldreomsorg, skola, folkhälsa, vattenförsörjning,
bygglov, socialtjänst, kultur eller något av våra andra
ansvarsområden. Ett stort antal yrkeskategorier skapar
många yrkesingångar till Borås Stad, som i sin tur skapar
en mängd attraktiva karriärvägar och utvecklingsmöjligheter.
Det finns ett stort behov av ett gott samarbete mellan
kommun och högskolor/universitet för att synliggöra de
samhällsnyttiga uppdragen inom offentlig sektor. Ungdomars utbildningsval och därefter val av arbetsgivare är
avgörande för vår framtida kompetensförsörjning.
Det är viktigt att ungdomar kan göra och gör strategiska
val av utbildning utifrån intresse- och viljeinriktning i
överensstämmelse med de kompetenser arbetsmarknaden
efterfrågar. Borås Stad arbetar på flera sätt för att vi ska
vara ett självklart val vid valet av arbetsgivare.
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Det här är några exempel på hur Borås Stad idag arbetar
för att bidra till arbetsmarknadsanknytning:
I det personalpolitiska programmets avsnitt om personaloch kompetensförsörjning framgår vikten av att rätt person med rätt kompetens är på plats vid rätt tillfälle. Borås
Stad arbetar på flera olika sätt för att bidra till arbetsmarknadsanknytning under universitets- och högskolestudenternas studietid i syfte att skapa goda förutsättningar för
Borås Stad att rekrytera kompetent personal. Mötet med
studenter skapar samtidigt en möjlighet till kompetensutveckling, stärker yrkesidentiteten och bidrar till stolthet
över arbetet i Borås Stad för vår befintliga personal. Ett
nära samarbete mellan studenter och Borås Stads befintliga medarbetare skapar dessutom förutsättningar för ett
kunskapsutbyte som stimulerar till ständiga förbättringar
av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet.
• För att etablera kontakter med potentiella blivande
medarbetare deltar Borås Stad årligen vid olika arbetsmarknadsdagar för att marknadsföra Borås Stad som
arbetsgivare. Starkdagen som anordnas av Högskolan
i Borås och SPIRA Nätverksmässa som anordnas av
Göteborgs Universitet är exempel på detta.
• Borås Stad erbjuder också möjligheten att göra examensjobb eller praktik inom någon av våra verksamheter. På kommunens studentinriktade webbsidor ges
förslag på uppsatsämnen inom många olika verksamhetsområden.
Det finns också en öppenhet för förslag på andra uppsatsämnen utifrån studenternas intresse- och viljeinriktning. Att erbjuda praktik är ett bra sätt att etablera en
relation med blivande potentiella medarbetare. Praktiken ger studenten en möjlighet att tillämpa de teoretiska
kunskaperna i verkligheten och en inblick i organisationens praxis, uppdrag och vad organisationens står för.
• Mentorskap och studiebesök möjliggör för studenterna
att träffa en professionsföreträdare med praktisk erfarenhet av yrket. Professionsföreträdaren får möjlighet
att reflektera över sitt arbete och yrkesval vilket skapar
stolthet hos medarbetaren. Reflektion över organisationens praxis möjliggör samtidigt ständiga förbättringar
av verksamheten.
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• Professionsföreläsningar ges inom ramen för flera utbildningsprogram utifrån förfrågan från olika utbildningsanordnare.
Exemplen visar att Borås Stad redan arbetar för att ge
studenter erfarenheter av arbetslivet före examen. Kommunstyrelsen ser det som viktigt att bidra till att vidga studenternas möjlighetshorisonter så att de ser möjligheterna
till en karriär inom offentlig sektor.
Borås Stads nuvarande personal har här en särställning
gällande förmågan att profilera och marknadsföra Borås
Stad som en attraktiv arbetsgivare. Att på olika sätt skapa
möten mellan medarbetare i Borås Stad och potentiella
blivande medarbetare är därför väl investerad tid när konkurrensen om eftertraktad arbetskraft blir allt hårdare.
Centrala studiestödsnämnden, CSN undersöker med ett
visst mått av regelbundenhet studerandes ekonomiska och
sociala situation. Den senaste undersökningen genomfördes hösten 2013.
• ”Av studiemedelstagarna anger 39 procent att de arbetar
vid sidan av studierna, antingen i veckorna eller under
helgerna. Det är en minskning med 3 procentenheter sedan 2011. Ungefär hälften av de studerande gör
bedömningen att arbetet inte påverkar studierna. En
fjärdedel anser att arbetet påverkar studierna negativt och en knapp fjärdedel anser att arbetet påverkar
studierna positivt. Andelen arbetande studiemedelstagare minskar trots att fribeloppet för inkomst har höjts
de senaste åren. Andra faktorer än fribeloppet torde
därför ha större betydelse för de studerandes arbete, t ex
tillgången på arbete och att en större andel av studiemedelstagarna nu än tidigare anger att studiemedlen täcker
deras levnadsomkostnader.
• Den vanligaste orsaken till att studiemedelstagarna inte
arbetar vid sidan av studierna är att de vill koncentrera
sig på sina studier. Många anger också att studierna är
så krävande att de inte kan arbeta parallellt med dessa.
Ganska många anger att de vill arbeta men inte får
något arbete. Hälften av studiemedelstagarna arbetar
med något helt annat än det de utbildar sig till medan
en knapp tredjedel har ett arbete som ligger helt i linje
med utbildningen. Många av dem som arbetar vid sidan
av studierna arbetar förhållandevis lite. Mer än hälften
arbetar mindre än 20 timmar per månad”.
Studenternas arbetstid är begränsad med anledning av att
huvudfokus bör och ska vara studierna. Studentarbetarsystem måste innebära långsiktiga och hållbara arbetsvillkor.
Studentarbetarsystem får inte innebära en segmentering
av arbetsuppgifter i mer och mindre kvalificerade uppdrag, vilket kan resultera i minimerade förutsättningar för
arbetsberikning.

I Borås Stads personalpolitiska program konstateras att
”konkurrenskraftiga anställningsvillkor och tydliga erbjudanden attraherar de bästa medarbetarna och säkerställer
personal- och kompetensförsörjning”. En farhåga är att
enklare och mindre kvalificerade arbetsuppgifter kommer
att åligga studentmedarbetaren på grund av studentens
begränsade möjligheter att ta sig an mer komplexa och
omfattande uppdrag.
Att införa studentmedarbetarsystem innebär en utökad belastning på ordinarie medarbetare för introduktion, vilket
även tar tid i anspråk från den tid som idag används för
mentorskap och att vägleda studenter vid examensarbeten
och praktik.
Årskostnaden för en studentmedarbetare som anställs på
max 15 timmar/vecka kan i ett studentmedarbetarsystem
beräknas till cirka 150 000 kronor. Kostnader som torde
kunna rymmas inom respektive verksamhets ekonomiska
ram. Utöver personalkostnad och resurs för introduktion så kan det finnas merkostnader för arbetsplats och
arbetsverktyg.
Frågan om studentarbetarsystem är aktuell på flera håll.
Det första kollektivavtalet tecknades mellan Fastigo,
Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation och ett antal
fackliga organisationer. Syftet med kollektivavtalet är att
det ska underlätta övergången mellan studier och yrkesliv
samt att tillföra branschen aktuell kunskap.

Bedömning
Kommunstyrelsen ser det som viktigt att bidra till studenternas möjlighetshorisonter så att de ser möjligheterna till
en karriär inom offentlig sektor.
I Borås Stad görs redan idag en mängd olika insatser för
att bidra till ökad arbetsmarknadsanknytning under universitets- och högskolestudenternas studietid. Det är ett arbete som Kommunstyrelsen vill fortsätta utveckla som en
del i Borås Stads arbete att behålla, utveckla och rekrytera
kompetenta medarbetare och stärka bilden av Borås Stad
som attraktiv arbetsgivare.
I december 2014 tecknade Sveriges kommuner och
landsting, SKL en överenskommelse om bestämmelser för
studentmedarbetare med ett antal fackliga organisationer.
Samtidigt rekommenderade SKL sina medlemmar besluta
att anta Lokalt kollektivavtal Bestämmelser för studentmedarbetaravtal som lokalt kollektivavtal.
Avtalet kan tillämpas för personer som studerar vid universitet, högskola eller eftergymnasial utbildning. Avtalet
ska bl a bidra till att stärka övergången från studier till
arbete och stimulera framtida kompetensförsörjning. Det
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är en terminsvis begränsad anställning med i genomsnitt
högst 15 timmars arbetstid per vecka. Studenternas löner
ska vara avtalsmässiga och sättas individuellt. Varje studentmedarbetare ska ha en mentor.
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation har enligt
delegation från Kommunfullmäktige rätt att teckna
kollektivavtal. Förhandlingsdelegation har beslutat anta
bestämmelser för studentmedarbetaravtal som lokalt kollektivavtal i enlighet med rekommendationen från SKL.

Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalls.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Per Olsson
Personalchef

Bilaga till § 40 Anmälningsärenden
2013-04-25

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

1 http://www.jusek.se/Karriar/Studentmedarbetare/
avläst den 24/3-13
2 http://www.jusek.se/EJ-IMENY/Eventbeskrivningar/Studentmedarbetare/Studentmedarbetare--en-vag-in-paarbetsmarknaden/
avläst den 24/3-13
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Nr 47
Svar på motion av Annette Carlson (M),
Birgitta Bergman (M) och Marie Fridén (M);
Praktik på gymnasiets alla program
2015-03-09

Dnr 2013/KS0730 618

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Annette Carlson (M), Birgitta Bergman (M) och Marie
Fridén (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde
2013-11-20-21 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Utbildningsnämnden ges i uppdrag
att införa en veckas obligatorisk praktik på de högskoleförberedande programmen.
Motionen har varit remitterad till Utbildningsnämnden
som tillstyrker motionen.
Inkommet remissvar, se bilaga 1.
Kommunstyrelsen är positiv till en veckas obligatorisk
praktik på de högskoleförberedande programmen. Huvudmannen beslutar om arbetsplatsförlagt lärande ska finnas
och i så fall i vilken omfattning, på högskoleförberedande
program. Om Utbildningsnämnden väljer att införa
obligatorisk praktik på de högskoleförberedande programmen, får nämnden finansiera eventuella kostnader inom
kommunbidraget.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef

Bilaga till § 141 Anmälningsärenden
2013-11-20

”Motion; Praktik på gymnasiets
alla program
Idag erbjuds det 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande på
de yrkesförberedande programmen. Däremot saknas det
oftast möjligheter till praktik på de högskoleförberedande
programmen. Moderaterna föreslår därför att det införs en
veckas obligatorisk praktik för de elever som läser högskoleförberedande program på gymnasiet.
För eleven innebär praktik en möjlighet att få pröva det
yrke man länge drömt om, att komma i kontakt med
arbetslivet innan man tagit examen och en chans att få
knyta värdefulla kontakter. Praktik ger många nyttiga
insikter om hur kunskaperna man får med sig från skolan
kan användas i yrkeslivet. Att gymnasieskolorna involverar
näringslivet i undervisningen ger dessutom många positiva
effekter för skolorna i stort.
Genom att införa en veckas obligatorisk praktik för de
högskoleförberedande programmen ger vi även dessa
elever chansen att få lära sig vad det innebär att vara på en
arbetsplats och förutsättningar att tillskansa sig en referens
inför framtida jobbsökande.
Med hänvisning till ovanstående förslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
• Ge Utbildningsnämnden i uppdrag att införa en veckas
obligatorisk praktik på de högskoleförberedande programmen.
Annette Carlson (M)
Birgitta Bergman (M)
Marie Fridén (M)”
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Remissvar
2014-01-21

Motion; Praktik på gymnasiet alla
program
Nämndens beslut
Utbildningsnämnden tillstyrker motionen.

Nämndens yttrande i sammanfattning
I Borås Stads gymnasieskolor anordnas idag arbetsplatsförlagt lärande (APL) på yrkesprogrammen.
I motionen föreslås att obligatorisk praktik omfattande en
vecka ska införas på de högskoleförberedande programmen
i gymnasieskolan.
Utbildningsnämnden tillstyrker förslaget.

Nämndens yttrande i sin helhet
Det finns totalt 18 nationella program i gymnasieskolan.
Av dessa är tolv yrkesprogram och sex är högskoleförberedande program. I Borås Stads gymnasieskolor anordnas
utbildning på 17 program. Naturbruksprogrammet anordnas inte av Borås Stad. Enligt reglering i gymnasieförordningen ska arbetsplatsförlagt lärande (APL) förekomma
på alla yrkesprogram i gymnasieskolan i minst 15 veckor.
Det är varje huvudman som ansvarar för att skaffa platser
för APL och att detta uppfyller de krav som finns för
utbildningen. Rektor beslutar om hela eller delar av kurser
ska förläggas till arbetsplatser och om hur fördelningen
över läsåren ska göras. Huvudmannen får även besluta
att arbetsplatsförlagt lärande ska finnas på högskoleförberedande program och får då också besluta om i vilken
omfattning.
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I motionen Praktik på gymnasiet alla program föreslås att
en veckas obligatorisk praktik ska införas på de högskoleförberedande programmen. Eleverna får därigenom en
värdefull inblick i och kontakt med arbetslivet.
Utbildningsnämnden konstaterar att i Borås Stads gymnasieskolor är idag ca 1 700 elever på yrkesprogrammen
berättigade till APL under sin gymnasietid. Nämnden tillstyrker förslaget om obligatorisk praktik/APL omfattande
en vecka införs även på de högskoleförberedande programmen i gymnasieskolan. Förläggningen och fördelningen av
praktiken ska, på samma sätt som på yrkesprogrammen,
beslutas av rektor. Införandet kan komma att innebära
ökad administration och ökade ekonomiska kostnader för
skolorna.
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Anna Svalander Anders Waldau
Ordförande
Utbildningschef
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Nr 48
Svar på motion av Maria Lindgren, Björn Bergquist och
Annette Carlsson (M); Ge alla gymnasieelever
kunskapen och chansen att prova på att starta eget
2015-03-09

Dnr 2014/KS0381 612

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Ovanstående motionärer har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2014-05-21 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att:
• Skolledningen på respektive skola ska lägga in entreprenörskapskurserna så att alla elever har det som ett
möjligt val i praktiken. Det ska finnas en plan för att
möjliggöra och underlätta för eleverna att kunna starta
och driva UF-företag.
• Att samtliga Borås Stads gymnasieskolor använder Ung
Företagsamhets koncept UF-företagande.
Motionen har varit remitterad till Utbildningsnämnden,
de tre Stadsdelsnämnderna och Ungdomsrådet där
Stadsdelsnämnderna Norr och Väster avstår från att lämna
något remissvar medan de övriga tillstyrker motionen.
Utbildningsnämnden anför att i den nya gymnasieskolan,
GY 11, har entreprenörskapets betydelse tydliggjorts. I
läroplan framskrivs att ”skolan ska bidra till att eleverna
utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar
entreprenörskap, företagande och innovationstänkande.
Därigenom ökar elevernas möjligheter att kunna starta
och driva företag. Entreprenöriella förmågor är värdefulla
för arbetslivet, samhällslivet och vidare studier”. Kursen
Entreprenörskap finns i grunden på alla gymnasieutbildningar. Beroende på utbildning finns kursen inom de
programgemensamma ämnena eller bland de kurser som

erbjuds som programfördjupning inom programmet och
göras valbara för eleverna. Kursen Entreprenörskap och
företagande finns inom programfördjupningen som valbar
kurs för eleverna på 10 utbildningar och inom inriktningen på en utbildning.
I Borås Stads gymnasieskolor är det rektor som på delegation av Utbildningsnämnden fattar beslut om vilka kurser
som erbjuds som programfördjupning. Nämndens önskan
är att entreprenörskurserna ska göras tillgängliga som
reella val i så hög omfattning som möjligt på de olika
utbildningarna. Valet av kurs är fortsatt elevens eget.
Ung Företagsamhets koncept UF-företagande används
redan på gymnasieskolorna och arbetet med att ta fram
planer som möjliggör för eleverna att starta och driva UFföretag pågår.
Kommunstyrelsen biträder motionärernas och Utbildningsnämndens ambition att lyfta fram entreprenörskapet
i högre grad inom gymnasieutbildningarna. Kommunstyrelsen förutsätter att Utbildningsnämndens ambitioner
åtföljs av lämpliga informations- och marknadsföringsinsatser riktat till befintliga och blivande studenter.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef
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Bilaga till § 58 Anmälningsärenden
2014-05-21

”Motion; Ge alla gymnasieelever kunskapen och chansen att prova på att
starta eget
I samband med den nya gymnasiereformen GY 11 lyfte
regeringen entreprenörskapets betydelse i skolan. Skolverket definierar entreprenörskap både som förmågor och
företagande. Direktivet som Skolverket har fått innebär
nedanstående och de skriver:
Gymnasiet: ”Betoningen på entreprenörskap är stark, dels
som en uppgift för hela gymnasiet, dels som en möjlighet
för elever att fördjupa sig i entreprenörskap inom samtliga
program och särskilt uttryckt i vissa program.”
Grundskolan: ”Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummen lika mycket som det
är en kunskap om egenföretagande. Det handlar om att ta
fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.”
För att få in entreprenörskap i skolan har man lagt in
kurserna entreprenörskap 100 p eller entreprenörskap och
företagande 100 p. Det är vanligt förekommande att man
läser kurserna på ekonomi och handelsprogram.
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Det finns även faktorer som hindrar många elever att välja
kursen entreprenörskap. Då dessa kurser ligger som val,
”konkurrerar” de med kurser som ger meritpoäng på studieförberedande program. Det medför att en hel del, framförallt studiemotiverade elever, väljer bort kursen även om
de skulle vilja driva företag. På yrkesprogram ställs kursen
ofta i kontrast mot kurser som lärarna tycker är viktigare,
som exempelvis betonghantering eller byggteknik 2. Där
har skolan i praktiken redan valt åt eleverna.
Med hänvisning till ovanstående förslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
• Skolledningen på respektive skola ska lägga in entreprenörskapskurserna så att alla elever har det som ett
möjligt val i praktiken. Det ska finnas en plan för att
möjliggöra och underlätta för eleverna att kunna starta
och driva UF-företag.
• Att samtliga Borås Stads gymnasieskolor använder Ung
Företagsamhets koncept UF-företagande.
Maria Lindgren (M)
Björn Bergquist (M)
Annette Carlson (M)”
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Remissvar
2014-08-26
Från Utbildningsnämnden
Till Kommunstyrelsen

Motion; Ge alla gymnasieelever
kunskapen och chansen att prova
på att starta eget
Nämndens beslut
Utbildningsnämnden tillstyrker motionen Ge alla gymnasieelever kunskapen och chansen att prova på att starta
eget.

Nämndens yttrande i sammanfattning
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige ska fatta
beslut om att skolledningen på gymnasieskolorna ska göra
entreprenörskurser tillgängliga som kursval för alla elever,
att skolan ska ha en plan som möjliggör för eleverna att
starta och driva UF-företag (Ung företagsamhet) samt
att gymnasieskolorna ska använda Ung företagsamhets
koncept UF-företagande.
Utbildningsnämnden tillstyrker motionen.

Nämndens yttrande i sin helhet
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige ska fatta
beslut om att skolledningen på gymnasieskolorna ska göra
entreprenörskurser tillgängliga som kursval för alla elever,
att skolan ska ha en plan som möjliggör för eleverna att
starta och driva UF-företag (Ung företagsamhet) samt
att gymnasieskolorna ska använda Ung företagsamhets
koncept UF-företagande.

I den nya gymnasieskolan, GY 11, har entreprenörskapets
betydelse tydliggjorts. I läroplan framskrivs att ”skolan ska
bidra till att eleverna utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar entreprenörskap, företagande och
innovationstänkande. Därigenom ökar elevernas möj
ligheter att kunna starta och driva företag. Entreprenöriella förmågor är värdefulla för arbetslivet, samhällslivet och
vidare studier.” Kursen Entreprenörskap1) finns i grunden
på alla gymnasieutbildningar. Beroende på utbildning
finns kursen inom de programgemensamma ämnena eller
bland de kurser som får erbjudas som programfördjupning
inom programmet och göras valbara för eleverna. Kursen
Entreprenörskap och företagande finns inom programfördjupningen som valbar kurs för eleverna på 10 utbildningar och inom inriktningen på en utbildning. Se bilaga 1.
1) Ä
 mnet entreprenörskap behandlar entreprenöriellt lärande och
dess betydelse för individ, verksamhet och samhälle. Ämnet
handlar om metoder och förhållningssätt för att omsätta idéer i
praktisk verksamhet. I ämnet ingår kommunikation, samarbete
och problemlösning. (Skolverket)

Enligt motionen väljer elever bort de valbara entreprenörskurserna, till förmån för andra kurser. Eleverna på
högskoleförberedande program anges välja kurser som
ger meritpoäng till högskolan och elever på yrkesprogram
föredrar kurser som är direkt relaterade till yrkesämnena.
I Borås Stads gymnasieskolor är det rektor som på delegation av Utbildningsnämnden fattar beslut om vilka kurser
som erbjuds som programfördjupning. Nämndens önskan
är att entreprenörskurserna ska göras tillgängliga som
reella val i så hög omfattning som möjligt på de olika
utbildningarna. Valet av kurs är fortsatt elevens.
Ung Företagsamhets koncept UF-företagande används
redan på gymnasieskolorna och arbetet med att ta fram
planer som möjliggör för eleverna att starta och driva UFföretag (Ung företagsamhet) pågår.
Utbildningsnämnden tillstyrker motionen.
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Anna Svalander		
Anders Waldau
Ordförande		 Utbildningschef
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Programstruktur i GY11

Programgemensamma ämnen är ämnen som alla elever
på ett specifikt program läser. De ger programmet dess
prägel.

De gymnasiegemensamma ämnena är ämnen som alla
gymnasieelever läser. De varierar i omfattning mellan de
olika programmen. Det finns nio gymnasiegemensamma
ämnen:
• Engelska
• Historia
• Idrott och hälsa
• Matematik
• Naturkunskap
• Religionskunskap
• Samhällskunskap
• Svenska/svenska som andraspråk

Inriktningar finns på alla program utom Vård- och omsorgsprogrammet. En inriktning är ett område som eleven
väljer inom ett program.
Programfördjupning är kurser som ska leda fram till de
olika yrkena på yrkesprogrammen.

Varje program innehåller också ett antal programgemensamma ämnen, programfördjupning, inriktningskurser och individuellt val.

Bilaga 1

Program

Entreprenörskap och
Entreprenörskap 100 p Entreprenörskap 100 p företagande 100 p
Programgemensam
Programfördjupning
Programfördjupning

Barn- och fritid

X

Bygg- och anläggn

X

Ekonomi

X

El- och energi

X

Estetiska

X

Fordon och tspt

X
X
X

X

Handel och adm

X

X

Hantverk

X

X

Hotell och turism

X

X

Humanistisk

X

Industriteknisk

X

X

Naturvetenskap

X

X

Restaurang och livsmedel

X

X

Samhällsvetenskap

X

Teknik

X

X

VVS och fastighet

X

X

Vård- och omsorg

X

Källa: Skolverket
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Entreprenörskap och
företagande 100 p
Inom inriktningen
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2014-09-04

Från Stadsdelsnämnden Väster

Från Stadsdelsnämnden Norr

Protokollsutdrag 2014-06-23

Svar på remiss Motion; Ge alla
gymnasieelever kunskapen och
chansen att prova på att starta
eget

§ 77
Yttrande över motionen ”Ge alla
gymnasieelever kunskapen och
chansen att prova på att starta
eget”

Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Norr avstår från att besvara remissen
”Ge alla gymnasieelever kunskapen och chansen att prova
på att starta eget” och översänder svaret till Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande
Stadsdelsnämnden Norr har getts möjlighet att lämna yttrande på motionen Ge alla gymnasieelever kunskapen och
chansen att prova på att starta eget. Syftet med motionen
är att lyfta fram ämnet entreprenörskap i gymnasieskolan.
Motionärerna föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att:
• Skolledningen på respektive skola ska lägga in entreprenörskapskurserna så att alla elever har det som ett
möjligt val i praktiken. Det ska finnas en plan för att
möjliggöra och underlätta för eleverna att kunna starta
och driva UF-företag.
• Att samtliga Borås Stads gymnasieskolor använder Ung
Företagsamhets koncept UF företagande.
Då motionen enbart berör gymnasieskolan avstår Stadsdelsnämnden Norr från att svara på remissen.

I motionen föreslås följande gällande gymnasieskolor i
Borås Stad: ”Med hänvisning till ovanstående förslår vi
Kommunfullmäktige besluta att:
• Skolledningen på respektive skola ska lägga in entreprenörskapskurserna så att alla elever har det som ett
möjligt val i praktiken. Det ska finnas en plan för att
möjliggöra och underlätta för eleverna att kunna starta
och driva UF-företag.
• Att samtliga Borås stads gymnasieskolor använder Ung
Företagsamhets koncept UF-företagande.”
Stadsdelsförvaltningen Väster saknar kunskap om, och inblick i, hur gymnasieutbildningen i Borås Stad är upplagd
och genomförs. Förvaltningen kan därför inte bedöma
värdet och konsekvenser av det som föreslås i motionen,
och föreslår därför Stadsdelsnämnden Väster att avstå från
att yttra sig i ärendet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lennart Andreassons (V) förslag:
• Att avstå från att yttra sig över motionen.
Kerstin Hermanssons (C) förslag:
• Att tillstyrka motionen.

Facklig samverkan
Information vid FSG 2014-09-01.
STADSDELSNÄMNDEN NORR
Malin Carlsson (S)		
Bo Drysén
Ordförande 			Stadsdelschef

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
Stadsdelsnämnden Väster beslutar i enlighet med Lennart
Andreassons förslag. Omröstning begärs.
Stadsdelsnämnden Väster godkänner följande beslutsgång:
Ja innebär bifall till Lennart Andreassons (V) förslag.
Nej innebär bifall till Kerstin Hermanssons (C) förslag.

B 503

kommunfullmäktiges handlingar | 16 April 2015

Omröstningsresultat
Vid omröstningen röstas ja av Lennart Andreasson (V),
Leif Johansson (S), Ninni Dyberg (S), Marie Sandberg
(S), Marianne Hermansson (S) och Hilmar Jonsson (MP).
Röstar nej gör Kerstin Hermansson (C), Gunvie Peeker
(M), Nancy Kindblad (M), Joakim Malmberg (FP) och
Bill Bakkemose (M). Med 6 röster för ja och 5 röster för
nej röstar Stadsdelsnämnden Väster i enlighet med Lennart Andreassons förslag.

Beslut
Stadsdelsnämnden Väster beslutar:
1. Att avstå från att yttra sig över motionen.
2. Att översända denna skrivelse till Kommunstyrelsen
som Stadsdelsnämnden Västers svar.

Reservation
Kerstin Hermansson (C), Gunvie Peeker (M), Nancy
Kindblad (M), Joakim Malmberg (FP) och Bill Bakke
mose (M) reserverar sig till förmån för eget förslag till
beslut.
Vid protokollet
Daniel Nilsson

Tjänsteskrivelse
Från Stadsdelsförvaltningen Väster
2014-06-02

Yttrande över motionen ”Ge alla
gymnasieelever kunskapen och
chansen att prova på att starta
eget”
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta:
1. Att avstå från att yttra sig över motionen.
2. Att översända denna skrivelse till Kommunstyrelsen
som Stadsdelsnämnden Västers svar.

Yttrandet i sin helhet
I motionen föreslås följande gällande gymnasieskolor i
Borås Stad:
”Med hänvisning till ovanstående förslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
• Skolledningen på respektive skola ska lägga in entreprenörskapskurserna så att alla elever har det som ett
möjligt val i praktiken. Det ska finnas en plan för att
möjliggöra och underlätta för eleverna att kunna starta
och driva UF-företag.
• Att samtliga Borås stads gymnasieskolor använder Ung
Företagsamhets koncept UF-företagande.”
Stadsdelsförvaltningen Väster saknar kunskap om, och inblick i, hur gymnasieutbildningen i Borås Stad är upplagd
och genomförs. Förvaltningen kan därför inte bedöma
värdet och konsekvenser av det som föreslås i motionen,
och föreslår därför Stadsdelsnämnden Väster att avstå från
att yttra sig i ärendet.

Samverkan
Ärendet har inte samverkats med fackliga organisationer.
STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER
Malin Aronsson
Stadsdelschef
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2014-06-12
Från Stadsdelsnämnden Öster
Till Kommunstyrelsen

Stadsdelsnämnden Öster anser att det är viktigt att ge
skolledning och elever förutsättningar att leva upp till
läroplanernas krav och intention avseende entreprenörskap
och tillstyrker därmed motionen.

Remiss, motion; Ge alla gymnasieelever kunskapen och chansen
att prova på att starta eget

Barnkonsekvensanalys

Nämndens beslut

Ja

Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka motionen
”Ge alla gymnasieelever kunskapen och chansen att starta
eget”.

Har barn och ungdom som kan komma att beröras av
beslutet fått uttrycka sin mening?

Kommer beslutet att beröra barn och ungdom nu eller i
framtiden?

Ja. Lokala ungdomsrådet i Öster har fått tillfälle att yttra
sig över motionen, men har avstått.

Nämndens yttrande
I motionen ”Ge alla gymnasieelever kunskapen och
chansen att starta eget” beskrivs att regeringen har betonat
betydelsen av entreprenörskap i gymnasieskolan och
grundskolan, i samband med gymnasiereformen GY11.
Entreprenörskap handlar om att ta fram elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan
från tidiga åldrar. I motionen beskrivs vidare att det idag
finns faktorer inom gymnasieprogrammet som hindrar
många elever att välja kursen entreprenörskap då dessa
kurser t ex ligger som val och konkurrerar med kurser som
ger meritpoäng på studieförberedande program. I motionen föreslås därför att:

STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER
Ulf Sjösten		
Göran Carlsson
Ordförande		
Tf Stadsdelschef

• Skolledningen på respektive skola ska lägga in entreprenörskapskurserna så att alla elever har det som ett
möjligt val i praktiken. Det ska finnas en plan för att
möjliggöra och underlätta för eleverna att kunna starta
och driva UF-företag.
• Att samtliga Borås Stads gymnasieskolor använder Ung
Företagsamhets koncept UF-företagande.
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2014-09-25

2014-08-30

Från Ungdomsrådet Öster

Från Borås Stads Ungdomsråd
Till Kommunstyrelsen

Svar på remiss; Ge alla gymnasieelever kunskapen och chansen att
prova på att starta eget.
Ungdomsrådet i Stadsdelsförvaltningen Öster har tagit
del av remissen ”Ge alla gymnasieelever kunskapen och
chansen att starta eget”, och har tillsammans med övriga
Ungdomsråd i Borås Stad gemensamt gjort följande uttalanden:
Ungdomsrådet ställer sig positivt till förslaget och är i
grunden positiva till att öka möjligheterna för elever att
välja kurser och utöka utbudet.
Ungdomarna lyfter dock särskilt att detta endast bör införas om intresset verkligen finns bland elever på gymnasieskolorna. Detta bör undersökas innan något nytt införs.
Vissa nackdelar kring förslaget lyfts fram: exempelvis om
varför man just vill öka elevers möjligheter att läsa kurser
om entreprenörskap, det samma bör i så fall gälla idrott
vilket också är ett viktigt ämne.
Några ungdomar upplever att man idag känner någon
slags press kring att driva företag.

Motion; Ge alla gymnasieelever
kunskapen och chansen att prova
på att starta eget
Ungdomsrådets beslut
Borås Stads Ungdomsråd ställer sig positivt till motionen
om att ge alla gymnasieelever kunskapen och chansen att
prova på att starta eget.

Ungdomsrådets yttrande
i sammanfattning
I Ungdomsrådet sitter representanter från Borås 7-9 skolor,
gymnasieskolor och fritidsgårdar. De är oftast runt 20-30
personer. Syftet med ungdomsrådet är att ungdomar skall
få mer inflytande i kommunen så att Borås Stad blir en
bra stad för ungdomar att bo i. Ungdomsrådet skall kunna
fånga upp ungdomsfrågor från hela kommunen, däremot
vill Ungdomsrådet poängtera att de inte kan representera
ALLA ungdomar i kommunen.

Slutligen lyfter man oron om att de olika linjerna på gymnasienivå kanske blir för lika om man ger lika möjligheter
till alla kurser, vilket just är syftet med att man läser olika
linjer på gymnasiet.

Borås Stads Ungdomsråd ställer sig positivt till motionen
om att ge alla gymnasieelever kunskapen och chansen
att prova på att starta eget. I grunden är man positivt till
att öka möjligheterna för elever att välja kurser och utöka
utbudet.

Beslut:

Ledamöterna lyfter dock särskilt att detta endast bör införas om intresset verkligen finns bland elever på gymnasieskolorna. Detta bör undersökas innan något nytt införs.

Ungdomsrådet Öster beslutar att tillstyrka remissen men
vill att Stadsdelsnämnden Öster ser över de bedömningar
och önskemål som gjorts och att dessa vägs in i det yttrande som skickas vidare.
Sammanställt av:
Mikael Andersson
Ungdomssamordnare SDF Öster

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 ställer sig positivt till motionen
om att ge alla gymnasieelever kunskapen och chansen
att prova på att starta eget. I grunden är man positivt till
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att öka möjligheterna för elever att välja kurser och utöka
utbudet.
Ledamöterna lyfter dock särskilt att detta endast bör införas om intresset verkligen finns bland elever på gymnasieskolorna. Detta bör undersökas innan något nytt införs.
Ledamöterna vill också lyfta några nackdelar kring förslaget. Exempelvis lyfter man frågan om varför man just
vill öka elevers möjligheter att läsa kurser om entreprenörskap, det samma bör i så fall gälla idrott vilket också är
ett viktigt ämne. Några ledamöter upplever att man idag
känner någon slags press kring att driva företag. Slutligen
lyfter man oron om att de olika linjerna på gymnasienivå
kanske blir för lika om man ger lika möjligheter till alla
kurser, vilket just är syftet med att man läser olika linjer
på gymnasiet.
BORÅS STADS UNGDOMSRÅD
Linus Björnqvist Sakiba Ekic
ordförande
ungdomsstrateg
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Nr 49
Svar på motion av Björn Qvarnström (SD) och Johan
Österlund (SD); Kompensation vid sjukdom för anställda inom barnomsorg och vård och omsorg i Borås Stad
2015-03-16

Dnr 2015/KS0090 020

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Björn Qvarnström (SD) och Johan Österlund (SD) har vid
Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-01-15 lämnat
motion om kompensation vid sjukdom för anställda inom
barnomsorg och vård och omsorg i Borås Stad.
I motionen föreslås Kommunstyrelsen få i uppdrag att
utreda möjligheterna för Borås Stad att som arbetsgivare
ta fram en modell som innebär en kompensation vid sjukdom för anställda inom barnomsorg och vård och omsorg
i Borås Stad.

Överväganden
Lag om sjuklön (1991:1047) reglerar att sjuklön inte utges
första dagen i sjukperioden. Reglerna kring karensdag är
inte dispositiv. Det innebär att Borås Stad som arbetsgivare inte kan besluta om policy eller teckna kollektivavtal
som är i strid med gällande lagstiftning. Detta har också
stämts av med Sveriges kommuner och landsting, SKL,
i januari 2015. Enligt SKL är syftet med karensdag att
det ska finnas en självrisk vid alla former av sjukdom och
karensdag ska tillämpas vid all sjukdom oaktat sjukdomsorsak.
I Allmänna bestämmelser, AB, § 10 moment 4 regleras att
arbetsgivare kan meddela medarbetare förbud att arbeta
för att förhindra att smitta sprids. Under ett sådant förbud
behåller medarbetaren avlöningsförmånerna. I AB framgår
också att om medarbetaren insjuknar under tiden för ett
sådant förbud ska arbetstagaren istället få sjuklön enligt
sjuklönelagen (SjLL) och AB § 28.
I § 6 i sjuklönelagen finns också ett allmänt högriskskydd
avseende karensdagar som gäller oavsett orsak till frånvaron. Högriskskyddet innebär att när en försäkrad har
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haft 10 karensdagar under en tolvmånadersperiod så ska
arbetsgivaren betala ut sjuklön redan från första dagen i en
sjukperiod.
I motionen hänvisas till att Enköpings kommun ser över
möjligheterna att undvika lönebortfall vid sjukdom. Efter
kontakt med Enköping konstateras att det ännu inte skett
några förändringar avseende rutiner kring hantering av
karensdag och sjuklön.
I motionen tas också Akademiska sjukhuset som exempel på att ”arbetsgivaren beordrar den som är krasslig att
stanna hemma på grund av smittorisken”. Efter kontakt
med Akademiska sjukhuset konstateras att någon sådan
generell möjlighet inte finns.
Det finns ytterligare kommuner i landet som behandlat
motsvarande motion bl a Malmö Stad och Alingsås kommun. Ingen av dessa har bifallit motionen.

Bedömning
Utifrån gällande lagstiftning, kollektivavtal och ställningstaganden från Sveriges kommuner och landsting är
det stadskansliets uppfattning att det varken är korrekt
eller möjligt att ta fram en modell som innebär kompensation vid sjukdom i Borås Stad i enlighet med motionens
förslag.

Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.
Mot beslutet reserverade sig Patric Silverklinga (SD).
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson		
Per Olsson
Kommunalråd		
Personalchef
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Bilaga till § 2 Anmälningsärenden

”Motion; Kompensation vid sjukdom för
anställda inom barnomsorg och vård
och omsorg i Borås Stad
För den första sjukskrivningsdagen som kallas för karensdag får arbetstagaren ingen sjukersättning som kompenserar för lönebortfallet. Karensdagarna blir i många fall
kostsamma för de yrkesgrupper som ofta på grund av sitt
arbete, utsätts för olika virus och andra sjukdomar. Vi
tänker i första hand då på personal inom barnomsorgen
och äldrevården. Inom denna målgrupp går många till
jobbet trots att de är lite krassliga, vilket kan leda till att
fler smittas och insjuknar.
Som exempel kan nämnas att när personal inom barnomsorg har varit på sin arbetsplats och tagit hand om ett
vinterkräksjukt barn och att detta då leder till att den
anställde blir sjuk. Då är det den anställde som förutom
att blir sjuk, även drabbas av ett lönebortfall.
Detta tycker vi är fel, när det egentligen är själva arbetsplatsen som orsakat sjukdomen. Här tycker vi att det är
arbetsgivaren som måste ta sitt ansvar och ge arbetstagaren
möjlighet att undvika lönebortfall.

Att ta bort karensdagen går inte, eftersom att den är
lagstadgad. I samband med svininfluensautbrottet försökte
flera kommuner slopa karensdagen, men de fick backa.
Istället kan en lösning vara att arbetsgivaren beordrar den
som är krasslig att stanna hemma på grund av smittorisken. Då kan arbetsgivaren betala ut full lön. Detta är
något som bland annat Akademiska sjukhuset i Uppsala
använt sig av när vinterkräksjukan härjade som mest. I
Enköpings kommun ser man nu över möjligheterna för
att lönebortfall ska undvikas, för de anställda som blir
smittade på jobbet och insjuknar. De ska helt enkelt inte
förlora ekonomiskt på att stanna hemma.
Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att: ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna för Borås Stad som arbetsgivare, att ta fram en
modell som innebär en kompensation vid sjukdom för
anställda inom barnomsorg och vård och omsorg i Borås
Stad.
Björn Qvarnström SD
Johan Österlund SD”

verigedemokraterna
Trygghet & Tradition
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