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Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Syftet med tillägget till befintlig detaljplan är att utöka
byggrätten för att möjliggöra permanentboende i samband
med VA-sanering av Viareds Sommarstad. Tillägget till
gällande plan möjliggör att 125 fritidshustomter får en
utökad byggrätt.
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2.2

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
• att godkänna utlåtandet som sitt eget
• att godkänna planen och lämna den till Kommunfullmäktige för antagande
• att ärendet förklaras omedelbart justerat.
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Anteckningar

Beslutsgång

Byggnadsnämnden beslutade 2009-08-25 § 158 att ge
Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ändra detaljplanen
för området. Planuppdraget innefattade då även Viareds
Strand och Viared Norra, vilka togs ut och blev egna planer. Viared Norra vann laga kraft 2012-01-18 och Viareds
Strand vann laga kraft 2013-01-11.

Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2012-08-23 § 195
att hos Kommunstyrelsen begära godkännande av att
pröva ändringen av detaljplanen genom tillägg till befintlig detaljplan.
Kommunstyrelsen godkände i beslut 2012-10-09 § 563 att
planuppdraget för Viareds Sommarstad handläggs med ett
tillägg och att enskilt huvudmannaskap för vägarna ska
vara kvar.
Planchefen beslutade 2014-06-05 § PL 2014-000005 via
delegation att sända planen på samråd. Samrådet pågick
under tiden 2014-06-16--2014-08-19. Inkomna synpunkter finns sammanställda en i en samrådsredogörelse.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-03-12 § 79
att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt att
skicka detaljplanen för granskning. De beslutade även att
planens genomförande inte kan förmodas innebära en
betydande miljöpåverkan. Granskningstiden pågick under
tiden 26 mars-22 april 2015. Inkomna synpunkter har
samanställts i ett utlåtande.
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Handlingar

Antagandehandling med utlåtande, daterad 2015-05-04.

Expediering

Beslutsprotokoll till:
Kommunstyrelsens diarium
Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium
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ANTAGANDEHANDLING
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Sammanfattning

Innehåll

Syftet med detta tillägg till befintlig byggnadsplan,
plannummer P227, är att utöka byggrätten för att
möjliggöra permanentboende i samband med planerad
VA-sanering av Viareds Sommarstad.

Sammanfattning

Detaljplanen möjliggör att 125 fritidshustomter från
1950-talet får en utökad byggrätt. Området trafikmatas från Nabbamotet via en enskild väg.

1. Inledning

Planbeskrivning
1.1 Planens syfte och huvuddrag
1.2 Handlingar
1.3 Läge, areal och markägare
2. Tidigare ställningstaganden
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4. Förutsättningar och förändringar

4.1 Sommarstugeområdet
4.2 Infrastruktur
4.2.1 Huvudmannaskap och väghållningsansvar
4.3 Störningar och Risker
4.4 Miljömål och planens konsekvenser
4.5 Medverkande tjänstemän

Genomförandebeskrivning
Översiktskarta

1. Inledning
2. Organisatoriska frågor

NORMALT PLANFÖRFARANDE
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Instans/datum

SAMRÅD

2014-06-05

UTSTÄLLNING

2014-03-12
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2015-05-18

LAGAKRAFT

-

3. Fastighetsrättsliga frågor
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Illustration

Utlåtande
1. Handläggning
2. Sammanfattning
3. Synpunkter under samrådet
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Planbeskrivning
Tillägg till detaljplan för Viared,
Viared 10:1 m.fl. - Viared Sommarstad
Borås Stad, upprättad den 2 mars
2015.
1. Inledning
1.1 Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detta tillägg till befintlig byggnadsplan är
att utöka byggrätten för att möjliggöra permanentboende i samband med VA-sanering av Viareds Sommarstad. Tillägget till gällande plan möjliggör att 125
fritidshustomter från 1950-talet får en utökad byggrätt. Sedan samrådet har planen även ändrats för att ge
delar av planområdet kommunalt huvudmannaskap.
Läs mer om detta i Genomförandebeskrivningen.
1.2 Handlingar

Tillägget innebär en ändring av bestämmelserna i
gällande detaljplan. Gällande plan fortsätter att vara
juridiskt bindande med de ändringar som detta tillägg
föreslår. Tillägget handläggs med normalt planförfarande och till gällande plan fogas denna planbeskrivning som en ändring. Efter samråd tillkommer en
redogörelse för alla synpunkter som kommit in.
1.3 Läge, areal och markägare

Viareds Sommarstad är beläget ca 7 km väster om centrala Borås. Norr om området ligger Viaredssjön, öster
om området ligger bostadsområdet Viareds Strand och
söder om området ligger industriområdet Viared Norr.
Planområdets areal är ca 28 ha. Området består av
avstyckade tomter, arrenderade tomter och tomträtter.
Naturmarken runt bostadstomterna ägs av Borås stad.

2.2 Översiktliga planer och planprogram

Tillägget strider inte mot Borås Stads översiktsplan. I
översiktsplanen anges att bebyggelse ska lokaliseras i
lägen som förstärker underlaget för kollektivtrafiken så
att behovet av transporter som belastar miljön minimeras. Fler permanentboende i Viared Sommarstad
kan öka underlaget för kollektivtrafik.
Planområdet finns med i planprogram för Viared
Strand upprättat 2008-11-17. Detta tidigare framtagna planprogram för Viared har frångåtts. Därför skall
detta planuppdrag ses som ett nytt uppdrag och ingen
hänsyn skall tas till det tidigare planprogrammet.

3. Avvägningar allmänna intressen
Riksväg 40 är riksintresse för kommunikationer vilket
innebär att vägens funktion som transportled inte får
försämras. Tillägget till planen bedöms inte påverka
riksintresset negativt.
Miljökvalitetsnormer avseende luftföroreningar, trafikbuller och vatten kommer inte att påverkas negativt av
en utökad byggrätt på befintliga fastigheter.
Viaredssjön omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Den ekologiska
statusen för Viaredssjön har i dagsläget bedömts vara
god medan den kemiska ytvattenstatusen har bedömts
som ej god. Utifrån befintliga förutsättningar bedöms
det finnas risk för att god ekologisk respektive kemisk
status inte uppnås till år 2015. Borås Stad bedömer att
VA-saneringen kommer att påverka miljökvalitetsnormen positivt eftersom samtliga vattentjänster byggs ut.

Viaredssjön
Planområde
Viareds
Strand

Trollstugan

2. Tidigare ställningstaganden

Nedanbyn

Ytterbyn

2.1 Uppdrag

Byggnadsnämnden beslutade 2009-08-25 §158 att ge
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra
detaljplanen för området. Planuppdraget innefattade
då även Viareds Strand och Viared Norra, vilka togs
ut och blev egna planer. Viared Norra vann laga kraft
2012-01-18 och Viareds Strand vann laga kraft 201301-11.
Kommunstyrelsen godkände i beslut 2012-10-09 §
563 att planuppdraget för Viareds Sommarstad handläggs med ett tillägg och att enskilt huvudmannaskap
för vägarna ska vara kvar.

Västerbyn
Storebyn

Sunnanbyn

Österbyn

Kraftledning
Planområde
Viared Norra

Alarevägen

Riksväg 27

Översiktskarta
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3.1 Strandskydd

Området har aldrig haft något strandskydd eftersom
området planlades 1955, alltså innan strandskyddslagstiftningen som kom 1974. Därmed är det inte
så att strandområdet får privatiseras eller att åtgärder
får göras i strandzonen. Det är kommunen som äger
marken. Inga åtgärder så som byggande av bryggor,
uppställning av båtar, röjning av vass eller likande får
göras utan markägarens (kommunens) tillåtelse.

Alarevägen

När byggnadsplanen gjordes lämnades en remsa på
100 meter mellan bebyggelsen och sjön. Enligt de nya
strandskyddsbestämmelserna 7 kap 18g § återinträder
strandskyddet automatiskt om en detaljplan ersätts
med en ny plan. Detta gäller inte vid ett tillägg till
detaljplan. Även om strandskyddet inte återinträder
bör hållningen även fortsättningsvis vara att kommunen som markägare ska vara restriktiv med åtgärder
som innebär förändringar i miljön kring stranden för
att skydda djur och växter. Marken närmast stranden
är planlagd som allmän platsmark och ska därmed vara
tillgänglig för allmänheten.

4. Förutsättningar och förändringar
Viaredssjön

Grönska mellan ”byarna”

4.1 Sommarstugeområdet

Sommarstugeområdet består av 6 byar: Nederbyn, Ytterbyn, Österbyn, Sunnanbyn, Storebyn och Västerbyn. Även Alaregården och Alareudden samt naturmarken runt om området ingår i planområdet. Byarna
omfattar 125 fastigheter varav ca 55 är helårsboende.
Bebyggelsen är anpassad efter den kuperade naturen
som består av blandskog. I Storebyn är tomterna
mindre än i resterande området, arealen är mellan 500
och ca 650 m². I de andra byarna är tomterna mellan 600 och 1100 m². Tomterna som är större är ofta
mer kuperade. Tillgängligheten i planområdet varierar.
Tomterna inom planområdet nås av gator med förhållandevis svag lutning men själva tomterna i sig är ofta
brant sluttande.
I Storebyn är största tillåtna byggnadsarea 30 m²,
vilket idag stämmer för få av husen. De flesta husen
är ombyggda och har en totalarea på 50-60 m². Ej
ombyggda hus i resterande del av planområdet har en
storlek på mellan 50-60 m² (max 60 enligt planen).
Ombyggda hus har en area på ca 80-100 m².

Hus anpassade för permanentboende
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Anvisad skola för grundskoleelever är för F-6, Byttorpsskolan samt för 7-9, Särlaskolan. De närmaste
förskolorna ligger i Sjömarken och på Hestra. Service i
form av detaljhandel finns närmast i Lundaskog. Bank
och mindre servicebutik finns i Viared industriområde.
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4.1.2. Områdets karaktär och kulturhistoria

Området består av en låg trähusbebyggelse. Områdets
smala grusvägar samt de gröna kilarna mellan vägarna
och tomterna bidrar till en naturnära känsla. Flera av
husen är väl anpassade till landskapet och de kuperade
tomterna. I området finns mycket natur där det finns
plats för lek och rekreation. Viaredssjön används för
bad och båtturer sommartid.
Fritidshusområden från 1950 och 60-talet är starkt
förknippat med det välfärdssamhälle som växte fram
under 1900-talet. I folkhemmets förbättrade levnadsstandard och semesterlagstiftning är fritidshusen en
del av ett kulturarv. Flera av fritidshusområdena i
Borås är en kompensation för att staden byggde stora
flerfamiljsområden. För att arbetarna skulle få tillgång
till en egen täppa upplät kommunen mark för fritidshusområden. Fritidshusen i Viared byggdes på mark
som arrenderades. Till en början var stugorna små och
hade enkel standard. Ombyggnader över åren gör att
området har en något brokig karaktär med stugor i
olika former och storlekar. När större byggrätter tilllåts kan området komma att förlora sin karaktär som
fritidshusområde och mer efterlikna ett traditionellt
villaområde. Det är viktigt att områdets smala vägar
och grönytor bevaras. Se bilder på sida 4 och 5.

Väg i området och obebyggd mark närmast gatan.

Hus med liggande träplanel

4.2 Infrastruktur

Söder om planområdet passerar Riksväg 40, vilken
är en av de större infarterna till Borås. Planområdet
trafikmatas från Nabbamotet via Alarevägen som är
en enskild väg som leder in i sommarstugeområdet.
Vägarna i området är enklare grusvägar som varierar
i bredd mellan 3-4 meter. På vissa platser är vägen
bredare med mötesplatser.
4.2.1 Huvudmannaskap och väghållningsansvar

För att förenkla framtida frågor om skötsel har kommunen beslutat att dela huvudmannaskapet i planen.
Kommunen kommer att fortsätta sköta de stora
sammanhängande skogsområdena och föreningen
kommer att fortsätta sköta vägarna och grönytorna
närmast bebyggelsen. Läs mer om detta i genomförandebeskrivningen.

Kuperade tomter

I genomförandet för aktuellt tillägg till detaljplan
bildas en samfällig vägförening. Genom förrättningen
klarläggs fastighetsägarnas och föreningens rättigheter och skyldigheter och på så vis får också vägarna
och även de utpekade grönområdena ett långsiktigt
förvaltande.
Kommunstyrelsen beslutade 2010-02-22 §109 att
kommunen skulle vara väghållare i nya detaljplaner.
Kommunstyrelsen godkände i beslut 2012-10-09
§ 563 att planuppdraget för Viareds Sommarstad

Öppet område framför stugorna.
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handläggs med ett tillägg och att väghållningsansvaret inte skulle ändras i denna plan. Om kommunen
i framtiden vill ta över väghållningen i området kan
Kommunstyrelsen efter att genomförandetiden löpt ut
bestämma att ny detaljplan ska göras där huvudmannaskapet för gatorna ändras.
Intresset för att kommunen ska ta över väghållningsansvaret kan också väckas av att fler människor bor i
området permanent. Om kommunen i framtiden blir
väghållare kommer kostnaden för kommunala gator
att fördelas på fastighetsägarna i området genom en så
kallad gatukostnadsutredning. En gatukostnadsutredning innebär att fastighetsägarna får betala vad det
kostar för kommunen att bygga ut gatan. I samband
med ett eventuellt framtida kommunalt övertagande
av gatorna kan inlösen av mark bli aktuellt för att få
kommunal standard på gatorna.
4.2.2 Infrastruktur vatten och avlopp

Befintliga vatten- och avloppsledningar i närområdet
finns i Viareds industriområde och i Viareds Strand.
Viareds Sommarstad är av Miljö- och konsumentnämnden klassat som ett saneringsområde, vilket innebär att miljöpåverkan från avloppsvatten ska minskas.
Området har gemensamma sommarvattenledningar
och enskilda avlopp. Miljö- och konsumentnämnden
har inventerat vatten- och avloppsförhållandena inom
Viareds Sommarstad. Av inventeringen framgår att de
allra flesta anläggningarna bedöms som undermåliga.
De ursprungliga stugorna var avsedda för enkelt boende med enkla installationer och utan vattentoalett.
Den ökade andelen permanentboende och ökade krav
på bekvämlighet leder till utsläpp av större mängder
avloppsvatten. I området finns gemensamt sommarvatten. I och med det ökande nyttjandet av husen
har också många inrättat egna vattentäkter. De nya
enskilda vattentäkterna och de ökande utsläppen av
avloppsvatten i samma områden, ofta med ganska tät
bebyggelse, innebär att riskerna att förorena vattentäkterna ökar. Nya ledningar för vatten, spillvatten och
dagvatten får läggas i allmän platsmark för gata och
natur.
4.3 Störningar och Risker

Bostadsbebyggelsen som berörs av tillägget ligger mer
än 100 meter från Riksväg 40 och riskbilden med
anledning av vägen är därmed låg. Söder om planområdet sträcker sig en 130 kV luftledning vilken enligt
riskanalysen för detaljplanen Viared Norra föreslås ha
40 meters skyddsavstånd till bostadsbebyggelse för att
på så sätt minimera risken av påverkan från elektromagnetiska kraftfält. Detta går inte att uppnå för fem
befintliga hus där avstånden mellan bostadshusen och
ledningen är mellan 27 och 38 meter.
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4.3.1 Buller

Borås Stad har uppdaterat den bullerutredning som
gjordes i samband med planläggningen för Viareds
Strand. De idag gällande riktvärdena för buller är 45
dB(A) maximalnivå inomhus nattetid och 55 dB(A)
ekvivalentnivå utomhus (vid fasad). En normal fasad
dämpar 25-30 dB(A). Beräkningarna är gjorda utifrån
trafikprognos för år 2030, där en förmodad trafikökning är inräknad, och visar att 4 befintliga fastigheter
inom planområdet får värden som överskrider det i
dag gällande utomhusriktvärdet.
Med nuvarande utformning av bullervallar och med
hänsyn till kommande tänkta byggnader så visar
beräkningarna på en nivå i intervallet 56-57 dB(A).
Uppmärksammas bör att trafikutvecklingen på Rv. 40
är den främsta orsaken till de beräknade nivåerna. I
sammanhanget är beräknade nivåer att anse som ett
mindre överskridande, 1-2 dB. Fastigheterna ligger i
sluttning ner mot Rv. 40. det bedöms som svårt att
få till effektiva lokala bullerskydd inom fastigheterna/
tomterna. Höjden på skydden, exempelvis vallar eller
plank, skulle bli mycket hög, ca 4-5m. Det bedöms
inte tekniskt eller ekonomiskt rimligt att uppföra
bullerskydd sett till det mindre överskridandet. Kommunen bedömer att det går att lösa så att inga inomhusvärden överskrids.
4.4 Miljömål och planens konsekvenser

En behovsbedömning har gjorts och slutsatsen är att
miljöbedömning med MKB (miljökonsekvensbeskrivning) inte behövs. Att anlägga kommunala VA-ledningar i området kommer att säkra att enskilt avloppsvatten och BDT-vatten (bad, dusch och tvätt) inte
förorenar sjön eller grundvattnet. På så sätt förhindras
att dåligt fungerande enskilda avlopp orsakar övergödning i sjön och omgivande vattendrag. När byggrätten
i området ökar är det rimligt att anta att fler kommer
att bo i området permanent. Området ligger relativt
långt från både kommunal och kommersiell service.
Det är rimligt att anta att körsträckan med bil för dem
som bor i Viareds Sommarstad är högre än för personer som bor mer centralt. VA-saneringen är förenlig
med miljömålen Ingen övergödning och Levande sjöar
och vattendrag som kommunen bedömer vara överordnade i denna detaljplan.
4.5 Medverkande tjänstemän

Detaljplanen har upprättats i sammarbete mellan
Borås Stads förvaltningar.
PLANAVDELNINGEN
Andreas Klingström
planchef

Kristina Axelsson
planarkitekt

kommunfullmäktiges handlingar | 17 Juni 2015

Genomförandebeskrivning
Tillägg till detaljplan för Viared,
Viared 10:1 m.fl. - Viared Sommarstad
Borås Stad, upprättad den 2 mars
2015.
1. Inledning
En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.
Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan.
Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället
av plankartan och planbestämmelserna. Genomförandebeskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur
genomförandesynpunkt.
Denna genomförandebeskrivning redovisar ansvarsfördelningen samt möjligheter till genomförande av
Tillägg till detaljplanen.
Syftet med tillägget till planen är att i samband med
VA-sanering av området, skapa möjlighet till ökade
byggrätter för bostäderna som kan möjliggöra permanent boende.

2. Organisatoriska frågor
2.1 Tidsplan

För detaljplanen gäller ett normalt planförfarande med
följande tidsplan:
Samråd
2 kv. 2014
Granskning
1 kv. 2015
Antagande
1 kv. 2015
Laga kraft
2 kv. 2015*
*(förutsatt att detaljplanen inte överklagas)
Innan planen antas skall VA-saneringen vara påbörjad.
Borås Energi och miljö har påbörjat utbyggnaden.
Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.
Detaljplanen antas av Kommunfullmäktige.

Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att
gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att
fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis
förlorad byggrätt).
2.3 Markägoförhållanden

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till
detaljplanen hörande fastighetsförteckningen.
Kommunen är ägare till större delen av marken inom
planområdet. Kommunen har upplåtit delar av marken genom tomträtt men också genom bostadsarrende
och arrende av allmän platsmark såsom grönområde.
Flera bostadstomter har privata fastighetsägare.
2.4 Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
2.4.1 Anläggningar inom allmän plats

Detaljplanen har delat huvudmannaskap. Kommunen ansvarar för skötsel och underhåll av allmän plats
som ligger inom det området som har kommunalt
huvudmannaskap. För det delar av planen som har
enskilt huvudmannaskap ansvarar de enskilda fastighetsägarna. Kommunen avser att ansöka om bildande
av gemensamhetsanläggning för skötsel av gator och
övrig allmän plats mark med enskilt huvudmannaskap. Gemensamhetsanläggningen får förvaltas av en
samfällighetsförening.
Grönområdet med kommunalt huvudmannaskap
sköts av park-och skogsavdelning
2.4.2 Anläggningar inom kvartersmark

Respektive fastighetsägare ansvarar för samtliga
åtgärder inom kvartersmark när det gäller utförande,
kostnader och framtida drift och underhåll.
2.5 Avtal
2.5.1 Kommunen och föreningen

Avtal för bildande av gemensamhetsanläggning kan
träffas mellan Kommunen och föreningen Viareds
Sommarstad, som reglerar skötsel och drift av allmän
plats med enskilt huvudmannaskap. Fram till dess att
en eventuell gemensamhetsanläggning bildats, får ett
arrendeavtal mellan parterna träffas rörande området
enligt ovan, som reglerar ansvaret för dess skötsel och
underhåll.
2.5.2 Kommunen och övriga fastighetsägare

2.2 Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år räknat från det datum då
planen vunnit laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en
garanterad rätt att få sitt bygglov beviljat om de bygger
enligt detaljplanen. Detaljplanen får inte ändras utan
att synnerliga skäl föreligger.

Avtal om arrende alternativt köpeavtal för friköpning
av tomter skall träffas med de husägare vars hus står på
ofri grund.
2.5.3 Kommunen och Ledningsägare

På kommunägda fastigheter inom planområdet kommer det finnas ledningar för bl.a. vatten och avlopp.
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Avtal för detta skall träffas mellan kommunen och
ledningsägaren
2.5.4 Kommunen och Borås Energi & Miljö

Avtal för upplåtelse av mark rörande ledningar, pumpstation, dagvattendamm och andra teknikanläggningar
för vatten- och avlopp skall tecknas mellan parterna.
Eventuellt behövs också avtal med Borås Elnät för
transformatorstation.

3. Fastighetsrättsliga frågor
3.1 Fastighetsbildning

De delar av planområdet som utgörs av allmän plats
ska bilda egen fastighet eller överföras till annan kommunal fastighet.
De tomter inom kvartersmark som ej är fastighetsbildade får avstyckas så att varje bostadstomt bildar en
egen fastighet.
3.2 Gemensamhetsanläggningar

Gemensamhetsanläggningar kan bildas för allmän
platsmark med enskilt huvudmannaskap såsom
gata, parkering, grönområde och övriga gemensamma anläggningar. Vidare bör det bildas en
samfällighetsförening som sköter ovan nämnda
gemensamhetsanläggning(ar).
3.3 Servitut och Ledningsrätt

Allmänna ledningar, inom området kan vid behov och
på ansökan av respektive ledningsägare säkerställas
med ledningsrätt. I första hand kan dessa ledningar
tryggas genom avtal mellan kommunen och ledningsägaren.
3.4 Ansökan om lantmäteriförrättning

Kommunen ansöker om lantmäteriförrättning för
bildande av gemensamhetsanläggning rörande den
allmänna platsmarken med enskilt huvudmannaskap.
Kostnaderna för ovanstående lantmäteriförrättning
fördelas av lantmäteriet efter vad som anses skäligt.
Blivande fastighetsägare ansöker och bekostar fastighetsbildning inom den egna kvartersmarken
Respektive ledningsägare ansvarar för ansökan om
lantmäteriförrättning avseende ny ledningsrätt, samt
kostnader för denna förrättning.

4. Tekniska frågor
4.1 Gator

Genomförandet av tillägget för detaljplanen innebär
att kommunen ansöker om en förrättning som gör att
gatorna sköts av en samfällighetsförening som kan bildas i samband med en eventuell gemensamhetsanläggning. Vid lantmäteriförrättningen får de exakta former
för hur en sådan gemensamhetsanläggning skall se ut
avgöras. En gemensamhetsanläggning med en samfällighetsförening innebär att gatorna får ett långsiktigt
och tryggt förvaltande.
4.2 Gång- och cykelvägar

Befintlig gång- och cykelväg ned till badplatsen samt
naturstigar i området med enskilt huvudmannaskap
kan ingå i gemensamhetsanläggningen ovan. Naturstigen mellan Viareds Sommarstad och Viareds Strand
(Lyckebo Sjöstad) har kommunalt huvudmannaskap
och ska skötas av Kommunen.
4.3 Parkering

Inom området finns ett antal grusade parkeringsytor och det kommer även att iordningsställas nya i
samband med VA-utbyggnaden. Några av dessa plaster
kan ingå i ovan nämnda gemensamhetsanläggning
och förvaltas i enlighet med denna. Den exakta utformningen av gemensamhetsanläggningen samt hur
många parkeringsplatser och vart de blir belägna får
avgöras i lantmäteriförrättningen.
4.4 Natur, grönområde och lekplats

Stora delar av området utgörs av allmän plats, natur
och kommer att ha kommunalt huvudmannaskap.
Resterande del av allmän platsmark, natur kommer
att ha enskilt huvudmanskap och bör ingå i gemensamhetsanläggningen. Företrädesvis ligger dessa delar i
anslutning till bostadskvarteren, gatorna och i anslutning till badplatsen.
De delar av naturmarken med Kommunalt huvudmannaskap, kommer att skötas av Kommunens
Park- och skogsavdelning enligt deras riktlinjer. Inga
större åtgärder planeras inom Kommunens naturområde förutom en lekplats som kommer att anläggas i
anslutning till naturstigen mellan Viared Sommarstad
och Viared Strand. Lekplatsen kommer att skötas av
Kommunen efter byggnationen.
4.5 Dispens och kompensationsåtgärder

Inom området med allmän plats finns en badplats. I
befintlig detaljplan fanns ej strandskydd och det återinträder inte vid ett tillägg till gällande detaljplan.
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4.6 Byggnader på allmän plats

Inom allmän platsmark finns en gemensam medlemslokal (Alaregården) samt en bastu och ett pumphus för
drift av sommarvattensystem som ägs av föreningen.
Marken runt dessa byggnader har enskilt huvudmannaskap och bör ingå i gemensamhetsanläggning enligt
ovan.
4.7 Vatten-, avlopp och dagvatten

Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde
för vatten, spillvatten och dagvatten. En förbindelsepunkt för vatten, spillvatten och dagvatten upprättas
för varje fastighet/bostadstomt vid fastighetsgräns.
Varje enskild fastighetsägare, tomträttshavare och
arrendator skall betala anläggningsavgift för vatten,
spillvatten och dagvatten. Förbindelsepunkt upprättas även vid den allmänna byggnaden ”Alaregården”.
Utbyggnaden av VA- anläggningar utförs av huvudmannen för de kommunala allmänna VA-ledningarna
(Borås Energi och Miljö AB).
Dagvatten ska omhändertas inom områdets naturmark
dit dagvattenledningars utlopp byggs till lämpliga
lågpunkter, dammar och diken med erosionsskydd.
Beräknat flöde är litet till en början men en ökning
sker om fler rännstensbrunnar kopplas på. Dagvattnet
från vägar kan avledas via dagvattenledningar och
diken ned mot Viaredssjön.
Ett lokalt vattenledningssystem finns i området för
sommarvatten. Detta sköts och hanteras av föreningen.
4.8 Övriga ledningar
4.8.1 El, tele och opto

El- och teleledningar finns utbyggt i området. Förberedelse av Opto nät görs i samband med VA sanering av
Borås Energi och Miljö AB.
4.8.1 Fjärrvärme

Det finns ingen tillgång till fjärrvärme i området.

5.1.2 Utgifter

Borås Stad får utgifter till följd av framtagande av
tillägg till detaljplan samt för fastighetsbildning i
samband med inrättande av gemensamhetsanläggning
och eventuell övrig fastighetsbildning. Kommunen
får även kostnad för utbyggnad av naturstigen mellan Viareds sommarstad och Viareds Strand (Lyckebo
Sjöstad).
5.2 Borås Energi och Miljö AB.s inkomster och
utgifter
5.2.1 Inkomster

Borås Energi och Miljö AB får inkomster till följd av
anläggningsavgifter för VA. Anläggningsavgift enligt
särtaxa.
5.2.2 Utgifter

Borås Energi och Miljö AB får utgifter i form av kostnader för utbyggnad av VA-nät.
5.3 Enskilda fastighetsägares, tomträttshavares
och arrendatorers inkomster och utgifter
5.3.1 Inkomster

Enskilda fastighetsägare, tomträttshavare och arrendatorer får inga direkta inkomster till följd av tillägget till
detaljplanen. Den utökade byggrätten för respektive
fastighet torde medföra en marknadsvärdestegring över
tid som hänförs till planändringen, då fastigheterna
kan nyttjas som året-runt-bostad, vilket medför en
större köparkrets och efterfrågan.
5.3.2 Utgifter

Enskilda fastighetsägare, tomträttshavare och arrendatorer får i samband med tillägg till detaljplan,
kostnader i form av skötsel och underhåll av vägar, och
andra gemensamma anläggningar som baseras på det
andelstal som erhålls i lantmäteriförrättningen. Slutligen uppstår kostnader för lantmäteriförrättningen för
bildande av gemensamhetsanläggningar och avstyckning av tomter.
5.3.2 Anläggningsavgifter VA

5. Ekonomiska frågor
5.1 Ekonomiska konsekvenser för kommunen

I samband med VA-saneringen uppstår kostnader för
enskilda fastighetsägare, tomträttshavare och arrendatorer i form av anläggningsavgifter för VA.

5.1.1 Inkomster

Borås Stad får inkomster till följd av försäljning
respektive tomträttsupplåtelser, arrendeupplåtelse av
mark för bostäder samt för arrende av del av grönområde. Kommunen får även intäkter i form av planavgift som tas ut i samband med bygglov för nybyggnation.

Peter Zettergren

Carol Jarpa de Emilson

Tf Markchef

Projektledare
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Ändring av detaljplan
Tillägg till plankartan

4
4

Följande gäller inom områden med nedanstående
beteckningar. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet. Endast
angiven användning och utformning är tillåten.
Utnyttjandegrad
Största tillåtna byggnadsarea är 20% av fastighetsarean, dock max 160 m². I största byggarea ingår
bygglovbefriade komplementbyggnader och bygglovbefriade tillbyggnader.
5

Antal fastigheter/tomter som ska finnas
Prickmark tas bort.

Utformning
Högsta byggnadshöjd är 5 meter.

5

Avståndet från bostadshus till fastighetsgräns mot
annan bostadsfastighet ska vara minst 4 meter.
Komplementbyggnad får byggas 1 meter från
sådan gräns.
Bygglov krävs för bygglovbefriade till- och komplementbyggnader.

11

Återvinningsstationer, miljöhus, transformatorstationer, pumpstationer, dagvattendammar och andra
teknikanläggningar för vatten- och avlopp får förläggas på mark med användningen allmän plats.
Huvudmannaskap
Område markerat med grått har fortsatt
enskilt huvudmannaskap. För Icke
gråmarkerade områden är kommunen
huvudman för allmän plats.
Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år.
Information
Grundläggning på tillbyggnader bör ligga 0,5 m över
körbana.

Ändring av
Detaljplan för Viared

Granskningshandling

Viared 10:1 m.fl Viareds sommarstad

2014-06-05
Granskning

2014-03-12

Tillägg upprättat 2014-03-02
Andreas Klingström
Planchef

Kristina Axelsson
Planarkitekt

BN 2012-995

Skala 1:3000
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Tillägg till plankartan

Bostäder, friliggande

Byggnad får inte uppföras

För Viareds Sommarstad finns en gällande detaljplan upprättad
1955 som byggnadsplan för Fritidshusområdet Viareds Sommarstad. Vissa av planens bestämmelser ersätts enligt förslaget
nedan. Bestämmelsen i gällande plan om att avlopp inte får
anordnas tas bort med detta tillägg. De delar av underliggande
detaljplan som inte ändras kommer att gälla jämsides tillägget.
Utnyttjandegrad

Största tillåtna byggnadsarea är 20% av fastighetsarean, dock
max 160 m². I största byggarea ingår bygglovbefriade komplementbyggnader och bygglovbefriade tillbyggnader. Bygglov
krävs för komplementbyggnader. Detta för att värna om grannsämjan och bevara områdets karaktär samt att i framtiden begränsa den bebyggda ytan på tomterna. Bestämmelserna syftar
även till att undvika att mer än 20 % av fastigheterna bebyggs.

5

Siffrorna i ringar markerar hur många tomter/fastigheter som
ska finnas. Bestämmelsen är satt för att motverka att två tomer
slås ihop till en.

5

Den röda skrafferingen betyder att bebyggelseförbudet markerat
med prickmark inte ska gälla. Detta innebär att det inte längre
råder bebyggelseförbud på tomternas baksida. Bebyggelseförbudet behålls utmed vägarna i området. För att behålla siktlinjer
tillåts inte carport och garage på den prickade marken. Det är
också viktigt att behålla bebyggelseförbudet för att värna om vägarnas karaktär som smala vägar med lummiga förträdgårdar. Se
text och bilder sida 4-5. Bebyggelseförbudet tas inte bort mot
elledningen i söder för att förhindra att bebyggelsen kommer
för nära ledningen.
Utformning
5

11

Avståndet från bostadshus till fastighetsgräns till annan gräns
mot bostadsfastighet ska vara minst 4 meter. Komplementbyggnad får byggas 1 meter från sådan gräns.
Transformatorstationer, pumpstationer, dagvattendammar och
andra teknikanläggningar för vatten- och avlopp får förläggas på
mark med användningen allmän plats.
Huvudmannaskap

Gränsen är ungefärlig. I detta
område gäller P1170.

Kommunen är huvudman för allmän plats som inte är markerad med grått. Det vill säga att kommunen inte har något
väghållningsansvar och sköter bara den naturmark som inte är
gråmarkerad på kartan. Se förklaring till att gatorna inte riktigt
stämmer på illustrationskartan på nästa sida.
Genomförandetid

Genomförandetiden är fem år från det att planen vunnit laga
kraft.
Information

Grundläggning på tillbyggnader bör ligga 0,5 m över körbanan.
Detta är inte en bestämmelse utan en uppmaning för att undvika problem med t.ex. med översvämningar i framtiden.
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Mark som sköts
av föreningen

Fornlämning

Mark som sköts av skogsavdelningen

Skala 1:3000
B 578
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Illustration
Illustrationskarta

På denna illustrationskarta ser man hur avgränsningen av
den mark som ska skötas av föreningen respektive kommunens skogsavdelning är gjord. Den gråa marken följer
de befintliga vägarna. Anledningen till att gatorna inte går
precis enligt plankartan är att det står i planen att vägarnas läge är ungefärligt. Det kan till exempel vara så att
när området byggdes att vissa vägar behövde anpassas mer
efter terrängen.
Lekplatsen

I skogsområdet mellan Viareds sommarstad och Viareds
Strand (Lyckebo Sjöstad) kommer en lekplats att anordnas och skötas av Borås Stads Park- och skogsavdelning.
Österbyn

En ändring som gjorts mellan samråd och granskning är
att vi inte längre kommer att ta bort prickmarken (bebyggelseförbudet) i de södra delarna av Österbyn och det
beror på närheten till elledningen som Länsstyrelsen yttrat
sig om i samrådet.
Lekplats + skogsstig

Fornlämningen

På kartan syns även att stora förändringar har gjorts vid
fornlämningen med RAÄ-nummer Borås 133. Bedömningen om att lämningen är värd att bevara bör uppdateras av Länsstyrelsen. Lämningen är ett område med
röjningsrösen som fått en stor elledning genom sig och
där marknivån ändrats kraftigt genom slänter för vägen i
Viared Norra.

Ändring mellan samråd och
granskning. Bebyggelseförbud tas
inte bort vid markeringen på grund
av närhet till kraftledning.
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Utlåtande
Upprättad 4 maj 2015 med
avseende på Tillägg till detaljplan för
Viared, Viared 10:1 m.fl. - Viared Sommarstad, Borås Stad
1. Handläggning
Granskning avseende planförslag upprättat den 2
mars 2015 har ägt rum under tiden 26 mars - 22 april
2015 och har annonserats i Borås Tidning. Berörda
markägare har även underrättats med brev och
tillägget till detaljplanen har varit anslaget i Stadshuset
samt varit tillgängligt på kommunens hemsida.

Remisspart

Svar datum

G01

Kommunstyrelsen

2015-04-28

G02

Länsstyrelsen

2015-04-21

G03

Trafikverket

-

G04

Lantmäteriet

2015-04-10

G05

Miljöförvaltningen

2015-04-09

G06

Skanova

G07

Räddningstjänsten

G08

Polismyndigheten

G09

Borås Energi och Miljö AB

G10

Naturskyddsföreningen Borås

-

G11

Fritids- och folkhälsonämnden

2014-04-07

G12

Kulturnämnden

2015-04-17

G13

Tekniska nämnden

2015-04-09

G14

Stadsdel Väster

G15

Borås Elnät

2015-04-22

Sakägare

Svar datum

2015-04-13
2015-04-21

-

2. Sammanfattning
Under granskningen har 10 remissinstanser framfört
synpunkter, 8 berörda sakägare har under granskningstiden inkommit med synpunkter på förslaget. Medräknat samrådet har 10 sakägare har framfört synpunkter
mot planförslaget och de har inte fått sina synpunkter
tillgodosedda vilket gör att dessa har besvärsrätt.
Vid tidigare tillfällen har olika skrivelser ställts till
Kommunstyrelsen i ärendet Viareds sommarstad, dessa
finns ej redovisade då de ställts till Kommunstyrelsen
och därmed ska besvaras av Kommunstyrelsen. Även
andra synpunkter har kommit in till kommunens
markavdelning. Dessa har ej diarieförts i planärendet
eftersom de rör kommunens roll som markägare och
eftersom de inte skickats in i samband med samrådet
eller granskningen.
Synpunkterna har sammanfattats för att enklare skapa
en översyn av vilka synpunkter som kommit in.
Synpunkterna har lett till några förtydliganden av
detaljplanen, vilket framgår av kommentarerna till
respektive yttrande och sammanfattningen nedan.
Utlåtandet har skickats till samtliga sakägare för att
informera om planens status.
2.1 Ändringar i planförslaget

Antagandehandlingen innebär följande ändringar
jämfört med samrådshandlingen:
•

Rättelse av sakägare G18 Sunnanbyn 6.

2.2 Beslutsförslag

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta
- att godkänna utlåtandet som sitt eget samt
- att godkänna planen och lämna den till kommunfullmäktige för antagande.
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G16

Viared 10:85, Ytterbyn 13

2015-03-02

G17

Viared 10:62, Ytterbyn 11

2015-03-09

G18

Viared 10:59, Ytterbyn 3

2015-03-30

G19

Viared 10:36, Sunnanbyn 6

2015-04-08

G20

Viared 10:49, Storebyn 43

2015-04-18

G21

Styrelsen för Viared Sommarstad

2015-04-20

G22

Viared 10:77, Österbyn 20

2015-04-21

G23

Viared 10:24, Nederbyn 11

2015-04-22

2.2 Sakägare med besvärsrätt efter genomfört
samråd

Sakägarna listade nedan har lämnat sådana synpunkter
som inte tillgodosetts i samrådet. Två av dessa har även
skickat in synpunkter i granskningshandlingen. Läs mer
under rubriken 3.4 Vad händer nu?
1. Föreningen Viareds sommarstads styrelse
2. Storebyn 22
3. Nederbyn 11
4. Sunnanbyn 6
5. Västerbyn 17
6. Ytterbyn 7
7. Österbyn 20
8. Storebyn 11
9. Storebyn 43
10. Ytterbyn 3
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3. Synpunkter under samrådet
3.1 Remisspart
G01 Kommunstyrelsen
Kommentar

Kommunstyrelsen vill uppmärksamma Samhällsbyggnadsnämnden om att det tidigare framtagna planprogrammet för Viared har frångåtts. Därför skall detta
planuppdrag ses som ett nytt uppdrag och ingen hänsyn skall tas till det tidigare planprogrammet. Detta
bör förtydligas i planhandlingarna inför fullmäktiges
antagande. Planförslaget tillstyrkes.
Kommentar

Synpunkten tillgodoses.
G2 Länsstyrelsen 2015-04-21

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att förslag till tillägget till detaljplanen kan
accepteras och därför inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas.
Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken (MB) påtagligt kommer att skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte följs, att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med
gällande bestämmelser eller att bebyggels blir olämplig
med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller
till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
De synpunkter som tidigare framförts i ärendet har
beaktats. Dock vill Länsstyrelsen uppmärksamma
följande:
• Att anlägganden av dammar, diken och vägtrummor
kan utgöra vattenverksamheter som behöver anmälas
till Länsstyrelsen eller att tillstånd måste sökas hos
Mark- och miljödomstolen.
• Länsstyrelsen noterar bullerutrednings slutsatser och
instämmer med kommunens bedömning. Dock vill
Länsstyrelsen poängtera att eventuella uteplatser på
den bullriga sidan bör undvikas.
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen ändå beaktar att inom planbestämmelserna för det nya tillägget
till detaljplanen behålla strandområdet tillgängligt för
allmänhet och växt- och djurliv (punkt 3:1 i granskningshandlingen).
Enligt bestämmelser från 1955 ska Viaredssjön ha en
strandskyddszon om 200 meter, dock har ansvariga
handläggare för strandskyddsöversynen tolkat det så
att skyddet inte kom att gälla inom det 1955 planlag-

da området. På tillhörande plankarta från 1955 finns
heller ingen strandskyddad zon inritad. Detta innebär
att planområdet inte tidigare haft någon strandskyddszon.
G3 Trafikverket

G4 Lantmäterimyndigheten

Genomförandebeskrivningen under punkten 4.6
Byggnader på allmän plats:
Lantmäterimyndigheten i Borås Stad önskar kommentera det som sägs i genomförandebeskrivningen under
punkten 4.6 Byggnader på allmän plats. Där sägs om
vissa byggnader att de ägs av en förening (föreningen
Viareds Sommarstad). Om marken kring dessa sägs att
den bör ingå i gemensamhetsanläggning för vägsystemet. Det är en fråga som blir avhängig av bl.a. hur
det blir med innehavet av dessa byggnader framöver.
Kommer de fortfarande att innehas av föreningen Viareds Sommarstad kan det visa sig olämpligt att lägga
skötselansvar för marken kring dem under en kommande samfällighetsförening. Frågan får behandlas i
lantmäteriförrättningen.
Kommentar

Synpunkten noteras.
G5 Miljö- och konsumentnämnden 2015-04-09

Granskningshandlingen innehåller fyra ändringar
jämfört med samrådshandlingen. Den ändringen som
rör miljö- och konsumentnämndens ansvarsområden
är bullerfrågan. Sedan samrådet har bullerutredningen
uppdaterats, vilken visar att fyra befintliga fastigheter
inom planområdet riskerar att få bullervärden som
överskrider det i dag gällande utomhusriktvärdena.
Fastigheterna ligger i slutning ner mot riksväg 40
vilket gör att bullerskydd behöver vara 4-5 meter inom
fastigheterna/tomterna för att göra skillnad på bullernivåerna. Att bygga den typen av bullerskydd bedöms
som tekniskt och ekonomiskt oförsvarbart. Om inomhusvärdena för buller klaras är ändå bedömningen att
det är ok att fortsätta planarbetet. Miljöförvaltningen
håller med om detta.
I övrigt vidhåller Miljöförvaltningen att VA-saneringen av området är nödvändig och positiv. Eftersom det
saknas skäl att begränsa möjligheterna till permanentboende i området efter VA-saneringen ser Miljöförvaltningen inga hinder i att byggrätten utökas. Det är
även positivt att tomterna kan friköpas så att framtida
värdeökningar kommer husägarna till godo.
G6 Skanova
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G7 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Kommentar

Räddningstjänsten har inga ytterligare synpunkter i
ärendet.

Samhällsbyggnadsnämnden har med stöd av stadsantikvarien gjort de avvägningar som har bedömts vara
relevana och utifrån detta satt de bestämmelser som
anses passa för området. Med hänsyn till området
karaktär har nämnden bestämt att takvinkel, fasadmaterial och likande är för begränsande för dem som
kommer att söka lov.

G8 Polismyndigheten

G9 Borås Energi och Miljö AB

Då Borås Energi och Miljö har granskat tillägget och
har följande synpunkter på planbeskrivningen:
Stycket 4.2.2 Infrastruktur vatten och avlopp. Ändra
från: Nya ledningar för avlopp får läggas i allmän
platsmark för gata och natur. Till: Nya ledningar för
vatten, spillvatten och dagvatten får läggas i allmän
platsmark för gata och natur.
Stycket i genomföranbebeskrivningen 5.3.2 Anslutningsavgifter VA. Ändra till: anslutningsavgifter till
anläggningsavgifter, både i rubrik och i text.
Kommentar

Synpunkten tillgodoses.
G10 Naturskyddsföreningen Borås

G11 Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämndens synpunkter från samrådet kvarstår. Därför avstår nämnden från att yttra
sig.
Under samrådet yttrade sig Fritids. och folkhälsonämnden om att värna om strandskyddet samt att de
var positiva till planförslaget.
G12 Kulturnämnden

Samtal med bygglovavdelningen har ägt rum och
utifrån tidigare erfarenhet bör det finnas en viss tilllåtenhet i planen för att kunna anpassa byggnaden
efter platsen med tanke på att flera av tomterna är
svåra att bebygga. I detta fall har det bedömts som
viktigare att fastighetsägarna kan få ut önskad funktion av byggnaderna. Samhällsbyggnadsnämnden har
konstaterat att allt för mycket skulle behöva regleras
för att bevara bebyggelsen som den ser ut idag och det
skulle begränsa hur man kan utnyttja tomterna. Det
i sin tur skulle motverka planens syfte att låta fastighetsägarna bygga ut sina hem. Därför har nämnden
bestämt att det är förträdgårdsmarken som är viktig att
bevara eftersom den ger området stora kvalitéer. Alla
fastighetsägare kommer inte att kunna bygga stora hus
på sina byggrätter eftersom det finns andra begränsningar så som husets planlösning, bebyggelseförbud
på tomterna, ljusförhållanden och höjdskillnader med
mera som begränsar. De som önskar kommer att få
stöd och rådgivning från bygglovavdelningen om hur
deras hus kan byggas ut efter föreslagen plan anpassat
till byggnadens ursprung, terrängen och fastighetsägarens behov.

Kulturnämnden tillstyrker upprättat förslag till detaljplan för tillägg till detaljplan för Viared, Viared 10:1
m.fl. - Viared Sommarstad, Borås Stad.

G13 Tekniska nämnden

Kulturnämnden har i tidigare samrådsyttrande framfört synpunkter. Detaljplaneförslaget har justerats och
förtydligats. För att värna områdets karaktär önskar
Kulturnämnden tillstyrka tillägg till detaljplan enligt
ovan med beaktande av tidigare framförda synpunkter.

-

Ingen ytterligare begränsning av byggrätterna eller
reglering av takvinkel eller liknande föreslås. Kulturvärdena bedöms så att de viktigaste elementen
att bevara för områdets karaktär är grönytorna med
förträdgårdarna samt mindre bebyggelse- volymer som
säkerställs genom bebyggelseförbud på marken. Övriga
kulturhistoriska värden har uteslutits. Kulturnämnden
vill betona de tidigare framförda synpunkterna men
har i övrigt inget att tillägga utan tillstyrker tillägg till
detaljplan enligt ovan.
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Detaljplanen tillstyrkes.
G14 Stadsdel Väster

G15 Borås Elnät AB 2015-04-22

Elnät har önskemål att man lägger till E-område för
befintliga transformatorstationer enligt röda markeringar i Bilaga 1 E-område till detaljplan. E-områdenas
storlek bör vara ca 10 x 8m för att underlätta framtida
byte av transformatorstationerna. Text i plankarta för
allmän plats ska även vara kvar för eventuell utökning
av antalet transformatorstationer i framtiden.
Stadsnät har befintliga ledningar i planområdet. Dessa
skall beaktas vid schaktning och ombyggnad. All
eventuell flytt av ledningar bekostas av initiativtagaren.
Ledningar förläggs nu och kommer att vara klara inom
kort. I övrigt ingen erinran.
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Kommentar

Synpunkt om E-område tillgodoses ej eftersom det
inte är möjligt med tillägg. Transformator får förläggas
i naturmark.
3.2 Sakägare
G16 Ägare till Viared 10:82, Ytterbyn 13

Detta ärende gäller för att förändra prickmarkeringen
på de sju första tomterna i Ytterbyn (1,3,5,7,9,11,13),
så att dem får ett område med ”prick mark” liknande
de andra tomterna i Viared sommarstad.
V köpte ett suterräng hus i Viareds sommarsad under
juni 2014 i Ytterbyn 13. Vi har nu bestämt oss för att
göra en tillbyggnad. För at få mera upplysningar om
vilka regler som gäller för oss besökte vi stadshuset.
Under mötet fick vi reda pa att tomterna i området
Ytterbyn 1,3,5,7,9,11 och 13 är mer prickmarkerade
än övriga tomter i resten av området. I området finns
idag 125 fastigheter varav 7 fastigheter har en betydligt
större prickmarkering på tomtens framsida.
I och med att en så stor del av tomterna i Ytterbyn
1,3,5,7,11 och 13 är prickmarkerade innebär det
att utbyggnader av dessa blir svåra att genomföra då
husen ligger på kuperade tomter med mycket berg.
I övriga området har man ett prickmarkerat område
på cirka 8 - 10 meter från vägen medans Ytterbyn
1,3,5,7,9,11 och 13 har ett område på cirka 18 - 21
meter. Vi har förståelse att det ska vara ett visst antal
meter på fastighetens framsida för att skapa ljus och
öppna ytor. Men att sju av 125 fastigheter inte ska få
utnyttja sina tomter tycker vi är orimligt och orättvist.
Vi anser att med den nya detaljplanen så blir dessa
tomter betydligt svårare att bygga till än övriga tomter
i området. Vi vill därför att dessa sju tomter ska följa
övriga områdets avstånds markeringar. Varför ska vi
vara undantagna och inte få samma möjligheter som
resten i området.
Kommentar

Synpunkten har tillgodosetts.
G17 Viared 10:62, Ytterbyn 11

I förslaget till byggnadsplanen för Viareds Sommarstad
står det skrivet att ”Bebyggelseförbudet längs med
vägarna skall behållas”. Anledningarna som nämns är
för att behålla siktlinjer och att värna om vägarnas karaktär. Vidare står det skrivet att grannsämjan i området skall värnas.
Enligt planritningen har samtliga fastighetstomter
i Viareds Sommarstad (125 st) detta förbud. Sju av
tomterna (Ytterbyn 1,3,5,7,9,11,13) har dubbelt så

stort förbud än övriga. Efter samtal med ansvariga
påstadshuset framkommer det inga argument för att
förbudet för de sju tomterna är och skall förbli dubbelt så stort än för övriga tomter.
Det orimligt stora bebyggelseförbudet för de sju tomterna får till följd att:
- orättvisan mellan fastigheterna i området, som skpades när detaljplanen skrevs på 50- talet, fortsätter att
gälla 60 år senare.
- utbyggnad av fastigheterna på dessa sju tomter
begränsas avsevärt då det endast går att bygga ut åt ett
håll.
- kostnaden för att bygga ut blir avsevärt mycket högre
p.g.a. marken består av berg på den nu tillåtna utbyggnadsdelen, vilket den inte gör där nu förbud föreligger.
- utbyggnad av fastigheterna åt den nu tillåtna delen
innebär att utsikten blockeras för bakomliggande fastigheter. Istället för den vackra sjöutsikt som nu finns
riskerar fastigheterna att få en husvägg som utsikt.
- grannsämjan värnas inte.
Rimligt vore att bebyggelseförbudet kvarstår men
i samma utsträckning för de sju fastigheterna i Ytterbyn som för övriga tomter i Viareds Sommarstad.
Områdets siktlinjer och vägens karaktär med lummiga
förträdgårdar skulle inte påverkas då det fortfarande
skulle vara många meters avstånd mellan vägen och
fastigheterna, likt övriga tomter i området. Vidare
skulle grannsämjan värnas då utsikten inte riskerar att
förstöras för bakomliggande fastigheter.
Kommentar

Synpunkten har tillgodosetts.
G18 Viared 10:59, Ytterbyn 3

Ägaren till Ytterbyn 10:59 Anser att det är problematiskt att prickmarken i Ytterbyn inte får bebyggas eftersom det är svårt att bygga inom byggrätten.
Marken lutar brant i 30-40 grader och dessutom finns
det en jätte hög gran som man i så fall måste ta bort.
Där måste stora massor med jord och berg tas bort för
att ens hamna i den rödmarkerade området. De anser
inte att 4 stolpar och en snett tak hindrar siktlinje för
det sporadiska trafik som finns på ytterbyn. De anser
att det vintertid inte finns mycket trafik att tala om
på denna gata. De anser även att reglerna är lite väl
generella och hänsyn har inte tagits till de faktiska
förhållandena.
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Kommentar

Prickmarken i Ytterbyn har redan minskats avsevärt.
Samhällsbyggnadsnämden har dock varit mycket
tydliga hela tiden med att det inte är önskvärt att
bebygga området närmast gatorna. Synpunkten kan
inte tillgodoses.
G19 Viared 10:36, Sunnanbyn 6

Jag önskar få rättelse i detta material. Jag äger Viared
10:36 Sunnanby 6 ej Sunnanbyn 16 som ni skrivit på
många ställen i materialet. Ni har över skrivit Synnanbyn i ställer för Sunnanbyn.
Kommentar

Rättelse är gjord.
G20 Ägare till Viared 10:49, Storebyn 43

Jag är sakägare med besvärsrätt och har personligen
undertecknat samrådshandlingen från Styrelsen för
Föreningen Viareds Sommarstad. De synpunkter
som har framförts i denna handling, S16, och som ej
beaktats kvarstår i min granskningsinlaga. Besvär och
kommentar till kommentarer sid 22.
Yrkande: Yrkar följande ändringar, tillägg och synpunkter. Planbeskrivning 1.1 Planens syfte och
huvuddrag. Yrkar att syftet ändras till: Syftet med
detta tillägg till befintlig byggnadsplan är att värna
om områdets unika karaktär och kulturvärde och att
bevara strandskyddet samt att utöka byggrätten för
att möjliggöra nyttan av VA sanering i Viareds Sommarstad.
Hänvisar till sid 3 punkt 1.1. Det är bra att Tillägget
till gällande plan avser 125 fritidshustomter. Benämningen ”Fritidsområdet Viareds Sommarstad” gäller då
alltså även i Tillägg till detaljplan.
I Tillägg till detaljplan sägs vid flera skrivningar att
VA saneringen ej regleras i detaljplanen. Samtidigt
beskrivs ökade byggrätter som en kompensation för
VA sanering. Vad menar ni med att ökade byggrätter
inte har med VA saneringen att göra i detaljplanen
men samtidigt att VA sanering är anledning till ökade
byggrätter?
Yrkande att strandskydd gäller enligt Byggnadsplan
1955 och ej kan upphöra. Kommentar till 3.1 sidan
4. Stycket inleds med ” Området har aldrig haft något
strandskydd….” Enligt Byggnadsplanen 1955 finns ett
strandskydd. Ni skriver att strandskydd återinträder
vid en ny detaljplan. Nu är det endast fråga om tillägg
till detaljplan men era skrivningar är ytterst förvirrande när ni säger att strandskydd dels inte gäller men att
det återinträder…..Allmän platsmark är inget strandskydd och det verkar som att planavdelningen med
alla skrivningar har avsikter. Jag yrkar att strandskydd
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ska gälla och att marken prickmarkeras med byggnadsförbud i de nu obebyggda områdena 200 meter från
stranden.
Yrkande angående bullerfrågor och trafik och parkeringar. Det har ännu inte presenterats någon plan
att för bullerskydd ska byggas enligt plan för Viared
Norra. Det saknas bullerskydd vid Trafikplats och vid
Biltemas byggnad. Trafikbuller i området har avsevärt
ökat sedan Viared Norra byggdes. Tung trafik till alla
företag i Viared Norra överskrider mångfallt vad som
anges i planen för området, vilket orsakar ytterligare
buller. Ökade byggrätter betyder stort antal tunga
transporter i Viareds Sommarstad. Hastighetsbegränsning i området ska sättas till gångfart. Ett antal tillfälliga parkeringsplatser i samband med VA sanering har
inkräktat på naturen. Det finns inget stort behov av
fler parkeringar och de flesta har idag sin bil på tomten. Återställ naturen.
Den gamla infartsvägen har förstörts. Den var asfalterad på sträckan mellan infarten till Österbyn och
till den nya Elementvägen. Återställ vägen i asfalterat
och körbart skick på kommunens bekostnad. Yrkande
angående byggrätter. Yrkar att Byggrätt tillåts till max
120 m2 inklusive komplementbyggnader. Materialval
ska specificeras. Majoriteten av fritidshustomterna
är 500- 630 m2. Marken är kuperad. Området är
bebyggt sedan länge och har sin karaktär av fritidshus
med små vägar. Större hus bryter helt mot områdets
design. Det passar inte in med nybyggda villor mellan
små sommarstugor på 30 – 50 m 2. Planavdelning
och stadsarkitekt bör rimligen ha känsla för design och
byggnadsutförande. Som referens så är husen i Lyckebosjöstad på 150 m2.
Det passas på att redan nu byggas ett flertal så kalllade komplementbyggnader i Viareds Sommarstad
som bryter i utförande mot gällande och framtida
plan. Varje bygge bör prövas om bygglov. Har planavdelningen ingen koll på läget? Yrkande angående
dagvatten Utbyggnaden av VA har redan ställt till det
för salamandrar, grodor, fåglar, ekorrar och rådjur.
Dagvatten flöden sedan urtider har stängt eller ändrats
och förstört boplatser och livsmiljö för djur. Bäckar
och dagvattenflöden måste återställas.
Kommentar

Planuppdragets syfte kommer inte att ändras. Uppdrag att göra detaljplaner ges från Kommunstyrelsen
som ger Samhällsbyggnadsförvaltningen en uppgift att
lösa. I detta område har det varit att utöka byggrätterna. Se även svar till kulturnämnden angående områdets karaktär och hur bygglovhandläggning sker.
Området hade VA-sanerats även utan utökade bygg-
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rätter. Om planen vinner laga kraft kommer sanderingen ha genomförts då den processen är fristående
från planprocessen. Eftersom Kommunstyrelsen ansåg
att fastighetsägarna skulle kompenseras fattade de ett
beslut om att ändra planen. Kommunstyrelsen hade
kunnat avstå från att ge Samhällsbyggnadsnämnden
uppdraget att ändra planen. VA-sanering och detaljplan regleras av två helt olika lagstiftningar och är två
olika processer. Samhällsbyggnadsnämnden och Borås
Energi och Miljö har försökt samordna information
för att förenkla kommunikationen med fastighetsägarna i området. Dock är det fortfarande så att VAsanering inte är en av de frågor som regleras i plan.
Det som regleras i planen går att läsa på plankartan.
Andra frågor är inte skäl för att kunna överklaga en
plan. En sak som regleras i plan är sakägarens synpunkt på byggrätternas storlek. VA-sanering regleras ej
i plan och går därför ej att överklaga i planprocessen.
I processen för VA kan t.ex. taxan för VA-saneringen
överklagas i VA-nämnden, vilket också gjorts. Detta
påverkar inte planprocessen.
För strandskydd se 3.3 Svar till sakägare om strandskydd, se även granskningsyttrande från Länsstyrelsen.
När det gäller parkeringsytorna skall det vara en
överenskommelse mellan styrelsen för Viareds Sommarstads förening och BEM. Den senaste informationen som Samhällsbyggnadsnämnden fått ta del av är
att föreningens styrelse vill att parkeringarna skall vara
kvar. Om detta ändras innan BEMs arbeten på plats
är klara får styrelsen återkomma till BEM i den frågan.
När det gäller bullersituationen så visar bullerutredningen att inga bullerriktvärden överskrids i dagsläget.
Se även kommentar till Länsstyrelsen.
Kommunen har ingen skyldighet att ordna tillfart
mellan Österbyn och Elementvägen. I detaljplanen är
en väg möjlig. Om styrelsen i Viared vill ha hjälp att få
vägen bekostad får de vända sig till markavdelningen
som är de som har hand om exploateringskostnader.
Yrkandet om ändrad byggrätt tillgodoses inte. För
övriga synpunkter se kommentar till kulturnämnden.
G21 Styrelsen för Viared Sommarstad

Inledningsvis måste vi tyvärr notera att Borås Stad
med Planavdelningen som handläggare besvarat
frågeställningar/klagomål/oro på ett svepande sätt
och än mindre uttryckt tanken om kompensation till
förfördelade.
Rörande de fastighetsägare som ligger nära kraftledningen står det i ”granskningen” att de har bibehållen
byggrätt. Enligt de förhandsbesked vi fått kommer ej
utbyggnad tillåtas framåt mot vägen och i dessa fall ej

bakåt mot kraftledning. Klädsamt vore att Stadsbyggnadskontoret kunde visa hur en fungerande utbyggnad
kan ske på berörda tomter. Ifall detta inte är görligt
hur kompenseras berörda fastighetsägare?
Beträffande buller från motorvägen som drabbat några
av våra medlemmar på grund av att Stadsbyggnadskontoret tillåtit att Biltema inte placerat huskroppen
på den plats som planen anvisat och som skulle ha
haft en bullerdämpande funktion. Genomförd bullerundersökning visar tydligen att bullernivån för dessa
fastighetsägare i dagsläget ligger strax under eller på
gränsvärdet men under snar framtid kommer detta
att överskridas. Hur kommer dessa fastighetsägare
kompenseras?
Beträffande Dagvattenanslutningarna som området
har påtvingats är resonemanget en ren skrivbordsprodukt då grusvägar inte genererar någon större
avfallsmängd. Rännstensbrunnar på grusvägar har en
tvivelaktig funktion då de snabbt igensätts av grusmassor. Därför kommer Viared Sommarstad ej bekosta
och drifta denna lösning. Notabelt är också att Viared
Strand (intilliggande nyprojekterat villaområde) ej har
setts som nödvändigt att dagvattenanslutas trots att de
kommer att ha asfalterade gator större hus etc. och ligger helt i anslutning till Sommarstaden och dessutom
skall anslutas till Viared Sommarstads dagvattenavrinning och projekterade dammar. Det känns som om att
hållningen är den att till stugägarna i Viared Sommarstad kan vi överföra kostnader som vi ej lyckats ta
ut någon annanstans. På grund av ovanstående borde
dagvattenanslutning av Sommarstaden upphävas och
ev kostnader för dagvatten fördelas ut på berörda
parter.
Beträffande byggarea yrkar föreningen på max 120 m2
byggarea för att kunna bibehålla områdets form som
småhusområde. Med föreslagna 160 m2 byggarea kan
suterränghus om +250 m2 BOA byggas vilket knappast hör hemma i ett småhusområde. Någon argumentation för 160m2 kan vi ej finna i granskningen.
Avslutningsvis gläder vi oss att se att flera instanser
som bland annat Länsstyrelsen och Kulturnämnden
Borås Stad har synpunkter på förelagd plan. Punkter
som vi ej här tagit upp ser vi som att vi olika åsikter,
vi är inte tillfreds med förslaget men i en sådan här
process gäller det att ge och ta och vi är förvissade att
Borås Kommun har samma inställning.
Kommentar

Representanter från Samhällsbyggnadsnämnden och
Stadskansliet har vid flertalet tillfällen träffat styrelsen
för att förklara vilka frågor som kan behandlas i en
plan och inte. När det gäller byggnaderna närmast
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kraftledningen kommer de inte att kompenseras för
att de mellan samråd och granskning fått mindre möjligheter att bebygga sina tomter. Samrådshandlingen
är ett förslag som på grund av Länsstyrelsens yttrande
har ändrats. Syftet är inte att ge de fastighetsägarna
någon nackdel utan att garantera att det som får bebyggas av tomerna är säkert att bebygga. När det gäller
hur tomterna ska kunna bebyggas går det att få hjälp
och stöttning av kommunens bygglovavdelning.
Angående bullret se 3.4 Svar till sakägare angående
buller.
Enligt Borås Energi och Miljö har rännstenbrunnar
diskuterats mellan BEM och styrelsen vid flera tillfällen. Dagvattenutredning med dagvattenförslag visar
hur dagvattenavledning behövs för ett antal fastigheter.
Dessa fastigheter har problem med översvämning och
kan påverkas på grund av lågt läge i förhållande till
grannfastigheter. Förutom 5 fastigheter har samtliga
påpekat om förekommande problem på respektive
fastighet. Det finns fastigheter som inte har möjligheter att ordna med naturlig avrinning från sin tomt
utan att påverka gata och grannar. Dagvattenanslutning behövs även för dessa 57 fastigheter.
Även övriga fastigheter i området ska anslutas till
dagvatten så att området klarar av ökade regnmängder och utbyggnadsmöjligheten. Det nya tillägget till
byggnadsplanen ger ökad byggrätt. Det är rimligt att
det också ger ökade dagvattenflöden som följd av att
mer hårdgjorda ytor tillkommer. För övriga frågor
angående VA hänvisas till Borås Energi och Miljö.
Lyckebo sjöstad är inom verksamhetsområde för dagvatten. Varje fastighet är ansluten och rännstensbrunnar finns i alla gator.
När det gäller de 160 kvadratmeterna är det något som
Samhällsbyggnadsnämnden gjort en bedömning av vid
platsbesök av nämnden. Syftet är att försöka hålla det
så att det i alla fall inte går att bygga mer. Tyvärr är det
så att om man redan har friggebodar mm sedan förut
så går det enligt gällande lagstiftning inte att begränsa
mer. Tilläggas bör att det fortfarande är så att det råder
bebyggelseförbud på en stor del av tomerna. Det är
också som föreningen påpekar att vissa tomter inte är
lämpade för stora byggnader. Samhällsbyggnadsnämnden tror inte att fastighetsägarna i Viareds Sommarstad vill förstöra området genom att överexploatera
sina tomter utan att vi i samråd ska hitta lämpliga
lösningar för området. Det är som föreningen avslutar
ett givande och ett tagande.
G22 Fastighetsägare till Viared 10:77 , Österbyn 20

Efter att åter ha läst igenom detta tillägg till detaljplan
så står jag fast vid vad jag tidigare sagt och det är att
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denna plan är framtagen av en person som saknar
kunskaper i planändringar och om områdets omfattning. När man även granskat kringliggande detaljplaner så förvånas man över hur detta får fortgå?
Hus som har en byggnadsarea på ca 160kvm? Detta
lär inte bli en verklighet då tomtstorlekarna i det flesta
fall erbjuder byggnadsareor på ca 120-130kvm. Att då
fortfarande tillåta upp till 160kvm är obegripligt.
Gator och gemensamhetsanläggningar har skötts av
föreningen i urminnes tider utan bekymmer. Att då
komma med en detaljplan som framtvingar en samfällighetsförening är förvånande då gator och föreningens
ekonomi ser bättre ut än på många andra håll. Därför
föreslås då jag inte ser något annat än en kostnad för
en samfällighetsförening att gatorna fortsätter förvaltas
likt tidigare av stugföreningen.
En GC-bana finns idag längs Elementgatan, denna
gör att det är lätt att ta sig mellan Lyckebo Sjöstad och
Viareds Sommarstad. En naturstig som skall skötas
behövs därför inte. Hur man skall säkerställa att den
hålls i vårdat skick framgår inte heller något som gör
att den inte känns genomtänkt. Att lägga en lekplats
emellan Lyckebo Sjöstad och Viareds Sommarstad
visar återigen på bristande kompetens då lekutrustning
såsom gungor, fotbollsmål, bänkar m.m. redan idag
finns på strandområdet i Viareds Sommarstad. Där
den dessutom är utplacerad på illustrationen gör att
den förstör boendemiljön för närliggande fastigheter.
Därför bör den placeras i Lyckebo Sjöstads område
som det var skrivit i tidigare förslag.
Dagvattenanslutningen är jag också helt oförstående
till då detta inte tillämpats i kringliggande områden
exempelvis, Lyckebo Sjöstad, Viared Norra, Sjöhagen
samt Björvik. Varför husen bedöms ha större hårdgjorda ytor i Viared Sommarstad än i kringliggande
områden har inte heller kunnat redovisats och därför
bör inte kravet på dagvattenanslutning gälla i Viared
Sommarstad heller. När man dessutom varje dag passerar kommunens dagvattendammar för Viared Norra
som inte är tillräckligt dimensionerade för de vattenmängder som kommer utan ständigt svämmas över
och rinner ner i Nabbasjön. På Biltemas parkering
finns inte en brunn utan de oljespill som sker där vid
exempelvis oljebyten som är vanligt förekommande
rinner rakt ner i Nabbasjön. Därav rädslan då vi nu får
en dagvattendamm strax ovanför stranden.
Parkeringsytorna som gjorts under VA saneringen skall
i de flesta fall tas bort då de inte kommer fylla någon
funktion. Vid så pass stora ytor som skapats finns det
stor risk för att ytorna blir uppställningsplatser för
t.ex. husvagnar samt avstjälpningsplatser. Då ytorna
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även påverkar boendemiljöerna för närliggande fastigheter bör de tas bort i det avseendet också.
Optokablar har ej dragits fram under VA-sanering
utan görs i de flesta fall i efterhand vilket gör att vissa
gator grävs upp två gånger på kort tid då samarbetet
mellan de kommunala bolagen har fallerat.
Att även dra tillbaka byggrätten för de fem fastigheterna längs kraftledning i Österbyn bör mynna ut i
kompensation från kommunen då ansvarig tjänsteman
tidigare sagt att detta inte skulle påverkas.
Sakägaren har också i flera mail klagat på anläggningen
av den lekplats i naturmark som görs i samband med genomförandet av detaljplanen för Viareds Strand (Lyckebo
Sjöstad).
Kommentar

Den byggnadsvolym som tagits fram har beslutats av
Samhällsbyggnadsnämnden som är ansvarig nämnd
för att handlägga bygglovsärenden, se även svar i
denna fråga till Kulturnämnden.
Gällande kommentaren om bildandet av en formell
vägförening för skötsel av vägar har den flera fördelar bland annat att kunna agera som juridisk person
och kräva in avgifter, vilket föreningen tidigare haft
problem med.
Det är rimligt att anta att människor boende i Viareds
Sommarstad och Viareds Strand (Lyckebo Sjöstad)
skulle ha anledning att besöka varandras område t.ex.
med barn som bor i varsitt område som vill hälsa på
sina kompisar. Därför är det bra att det finns flera
vägar att gå. När det gäller dagvattenhantering verkar
synpunkterna röra sig om missförstånd, läs svar till
styrelsen för Viareds Sommarstads stugförening.
Samhällsbyggnadsnämnden är av uppfattningen att
det kan vara bra för området med parkeringsytor för
boende i området som vill ta emot besökare utan att
blockera de smala gatorna.
Boende i Österbyn kommer inte att kompenseras för
att de mellan samråd och granskning fått minskade
möjligheter att nyttja sin fastighet. I planprocessen ska
remissinstanser höras för att tillgodose ett krav från
Länsstyrelsen har planen ändrats mellan samråd och
granskning vilket är helt i linje med hur lagstiftningen
fungerar. Andra remissinstanser ska kunna göra påpekanden som Samhällsbyggnadsnämnden korrigerar för
att garantera att boendemiljöerna blir hälsosamma och
säkra.
För övriga frågor är du välkommen att boka ett besök
hos Samhällsbyggnadsförvaltningen och få delar av
planbeskrivningen ytterligare förklarade.

När det gäller lekplatsen har kommunen rätt att
placera leplatser inom mark kommunen äger och det
är inget vi reglerar i planen. Däremot har många frågat
efter leplatsen. De som valt ut läget är tekniska nämnden och exploatören för Lyckebo Sjöstad. Att den platsen valts beror på att tekniska bedömer att det är bästa
platsen för att få en lekplats som kan vara för båda
områdena. Det blir ingen gång och cykelbana utan det
blir en stig, vilket är viktigt för att barn som bor i de
båda områdena ska kunna komma till leplatsen.
G23 Fastighetsägare Viared 10:24, Nederbyn 11

Överklagan angående att strandskyddet inte återinträder i samband med plantillägget. Anser det vara av
högsta värde att inga byggnader kommer att uppföras
framför nuvarande byggnation i Viareds sommarstad.
För strandskydd se 3.3 Svar till sakägare om strandskydd, se även granskningsyttrande från Länsstyrelsen.
3.3 Svar till sakägare angående strandskydd

Angående strandskyddet så kan något som inte funnits
ej heller upphöra. En sakägare hänvisar till det som
står i befintlig plan från 1955 som är en hänvisning till
1 § Strandlagen från 1952. Alltså inte Strandskyddslagstiftningen som kom 1974. Detaljplaner som gjorts
före 1974 har inget strandskydd enligt nuvarande
strandskyddslagstiftning. Om en ny detaljplan hade
gjorts, det vill säga med ny karta och inte tillägg till
kartan från 1955, då hade strandskyddet återinträtt
enligt den ändring i lagen som gjordes den 1 juli
2009. De ändringarna säger bland annat att vid en
helt ny detaljplan (det vill säga ej ett tillägg) inträder
strandskyddet. Det går inte att hänvisa till den lagstiftning som gällde på 50-talet utan vi måste hantera
planen med den lagstiftning som gäller nu.
Strandskyddslagstiftningen sträcker sig tillbaka
till 1940-talet, då man i dåvarande byggnadslag
(1947:385) införde bestämmelser som gav länsstyrelsen möjlighet att förbjuda bebyggelse i strandnära
områden utanför general-, stads- eller byggnadsplan
med syfte att förhindra en allt mer ökad exploatering
och långsiktigt säkra förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden. Förordnanden om
strandskydd innebar att det krävdes länsstyrelsens tillstånd för att uppföra en helt ny byggnad eller ändra en
befintlig byggnad för att tillgodose ett väsentligt annat
ändamål än tidigare eller för att få utföra grävningsoch andra förberedelsearbeten för sådan bebyggelse.
Bestämmelserna om strandskydd kom sedan att
införas i den provisoriska strandlag (1950:639), följd
av strandlagen (1952:382), som 1964 ersattes av
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naturvårdslagen (1964:822). En fortsatt exploatering
av strandnära områden, inte minst till följt av nybyggnationen av fritidshus som tog fart under 1960-talet,
ledde så småningom till att det 1975 infördes ett
generellt förbud mot att bebygga stränderna vid såväl
kusten som i inlandet (prop. 1974:166).

inte ha rätt till byggrätten för samlingslokal vid vattnet
eftersom marken inte nyttjats till det och inte kan
anses vara iaspråktagen. Dessutom skulle kommunen
vid ett återinträdande av strandskydd tvingas se till att
befintliga byggnader ska söka standskyddsdispens och
beviljas dispens eller tas bort.

Lagstiftningen har sedan dess ändrats och skärps även
1994 och 2009. För detaljplanering gäller att detaljplaner gjorda innan 1974 inte har något strandskydd
eftersom lagstiftningarna gjorts om och ändrats. På
samma sätt som vi inte tar hänsyn till bestämmelser i
byggnadslagen som ersatts av plan- och bygglagen eller
för den delen naturvårdslagen som är ersatt av Miljöbalken.

Då blir även Borås Energi och Miljös pumphus och
den bastu som finns inom strandområdet tillsynsärenden eftersom de byggts utan strandskyddsdispens.
Ägarna till byggnaden skulle då kunna få möjlighet att
söka strandskyddsdispens i efterhand eller att tvingas
ta bort byggnaderna.

Det går inte att lägga prickad mark på allmän platsmark eftersom det redan är förbud mot att bebygga
allmän platsmark. Det är enklare att få lov att ställa
upp byggnader på prickmark än vad det är att få lov
att ställa dem på allmän plats. På allmän plats finns
ingen rätt att bygga. Naturområden överallt i staden
planläggs som allmän plats natur för att de ska bevaras
och skyddas från bebyggelse.
För att återgå till strandskyddets syften det vill säga att
värna om människors tillgång till strandområdet, så
bedömer Samhällsbyggnadsnämnden att de intentioner som man hade 1955 med att låta strandområdet
vara avskiljt från bebyggelsen fortsatt kommer att
värnas. Det finns ingen rätt att bygga byggnader på
allmän plats.
Om planen överklagas på grund av strandskyddsfrågan
så blir det upp till Länsstyrelsen att avgöra om strandskyddet gäller i planen. Samhällsbyggnadsnämnden
har stämt av frågan med Länsstyrelsen, Boverket, Sveriges kommuner och landsting samt Naturvårdsverket
innan samråd och alla delar kommunens uppfattning
om att den gamla lagen från 1952 inte gäller. I detta
fall är det inget avgörande för planens genomförande.
Det som skulle kunna hända är att naturmarken längs
vattnet får strandskydd. Vilket egentligen inte förbjuder något som inte redan är förbjudet. Oavsett om
strandskyddet återinträder eller inte är det fortfarande
förbjudett att hägna in eller hindra människor eller
djur att komma åt stranden.
Det som skulle kunna bli otillåtet med ett återinträdande av strandskyddet är bland annat att den
byggrätt (område markerat med C och dansbana) som
finns i plan längs med vattnet som inte tagits i anspråk
försvinner. Det vill säga att föreningen kommer då
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3.4 Svar till sakägare angående buller

I dagsläget överskrids inga bullerrikvärden på platsen.
Om trafiken på rv. 40 fortsätter att öka kommer 4 befintliga fastigheter inom planområdet får värden som
något överskrider gällande värden.
I sammanhanget är beräknade nivåer att anse som ett
mindre överskridande, 1-2 dB. Det bedöms inte tekniskt eller ekonomiskt rimligt att uppföra bullerskydd
sett till det mindre överskridandet. Länsstyrelsen och
Miljönämnden delar kommunens uppfattning om att
det är godtagbart.
Kommunen bedömer att det går att lösa så att inga
inomhusvärden överskrids.
3.5 Vad händer nu?

Graskningen är slut och nu förbereder Samhällsbyggnadsnämnden för antagande. Synpunkterna som kom
in i granskningen har besvarats i detta utlåtande. Utlåtandet ligger som beslutsunderlag för Samhällsbyggnasnämndens beslut att godkänna planen. Detta utlåtande är alltså Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag
till svar som gäller efter att Samhällsbyggnadsnämnden
fattat beslut om det. I vanliga fall sänds dessa handlingar endast till dem som framfört synpunkter emot
förslaget. I detta fall har Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömt att det är viktigt att alla boende får ta
del av vad som kommer att hända framöver.
Denna handling och brevet som heter ”underrättelse
inför antagande” skickas ut för att berätta att ett förslag som går en del sakägares vilja emot ska behandlas
politiskt.
3.5.1 Antagande och överklagande

Nu när granskningsskedet är avslutat kommer planen
först att lyftas till Samhällsbyggnadsnämnden för
godkännande därefter till antagande i Kommunfullmäktige.
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Efter att fullmäktige antagit planen kommer de sakägare som framfört synpunkter emot förslaget (10 st),
att få ett brev som heter ”underrättelse efter antagande” samt en besvärshänvisning. I besvärshänvisningen
står det hur man går till väga för att överklaga beslutet
om antagande.
De som kommer att få detta brev är de som är listade
under rubriken 2.2 i utlåtandet. Överklagandet ska
ställas till kommunen eftersom det är kommunens
beslut som överklagas. Kommunen skickar överklagandet vidare till Länsstyrelsen. Överklagandet ska
göras skriftligt inom en viss tid vilken framgår av
besvärshänvisningen. Det är också viktigt att påpeka
att endast de sakägare som framfört synpunkter emot
planförslaget antingen i samrådsskedet eller i granskningsskedet har rätt att överklaga antagandebeslutet.
Om du inte är listan under 2.2 och ändå vill överklaga
får du bevaka när ärendet har varit i fullmäktige.
3.5.2 Hur får man rätt att överklaga?

Tills ett eventuellt överklagande av antagandebeslutet
är avgjort fortsätter den gamla planen att gälla. Det
vill säga det finns ingen rätt att bygga större hus och
bygglovsansökningar kommer att nekas på grund av
att de inte stämmer med den nya planen förräns den
har börjat gälla. VA-saneringen påverkas inte av att
detaljplanen är överklagad utan den fortsätter enligt
sin process.
3.5.4 VA-saneringen

När denna information skrivs löper VA saneringen på
enligt plan. För ytterligare frågor angående VA-saneringen kontakta Borås Energi och Miljö.

Planavdelningen
Andreas Klingström
Planchef

Kristina Axelsson
Planarkitekt

De som har fått till svar att synpunkten ej tillgodoses
har framfört synpunkter som har med detaljplanen att
göra och som inte blivit tillgodosedda. De har rätt att
överklaga planen när den antagits.
De som endast framfört t.ex. synpunkter om att de är
emot VA-saneringen men inte framfört klagomål mot
planen har inte rätt att överklaga detaljplanen eftersom
VA-saneringen inte regleras i detaljplanen.
De som har rätt att överklaga planen är sakägare som
yttrat sig i samrådet eller granskningen och som inte
fått sina synpunkter tillgodosedda. Se punkten 2.2
Utlåtandet.
3.5.3 Efter ett eventuellt överklagande av antagandebeslutet

Om någon av dem som framfört synpunkter emot
planförslaget väljer att överklaga fortsätter den befintliga planen från 1955 att gälla utan tillägget tills
överklagandet är utrett. I första instans skickas överklagan för behandling hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen
beslutar om överklagandet ska gillas eller avslås. Om
Länsstyrelsen går på den klagandes linje kommer tilllägget inte att börja gälla. Det beslutet kan kommunen
i sin tur överklaga.
Om Länsstyrelsen avslår överklagandet är detta i sig ett
beslut som sakägaren kan välja att överklaga till nästa
instans, som är Mark- och miljödomstolen.
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Nr 62
Ungdomspolitiskt program
2015-05-25

Dnr 2014/KS0405

Från Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
I visionen Borås 2025 lyfts barn och unga fram som ett
strategiskt målområde.
Borås Stads ungdomspolitiska program med handlingsplan syftar till att ge en samlad bild kring kommunens
viljeriktningar och ambitioner när det gäller ungdomspolitiken och utgår från ungas egna uppfattningar. Ett
sektorsövergripande program med tidsatta åtgärder ska
underlätta Borås strävan om att ta ett gemensamt ansvar
för unga.
Ett förslag till reviderat ungdomspolitiskt program har
varit ute på remiss hos nämnder, bolagsstyrelser, centrala
pensionärsrådet, kommunala funktionshinderrådet,
ungdomsrådet och externa aktörer. Svar har inkommit
från Arbetslivsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Sociala- omsorgsnämnden, Utbildningsnämnden,
Stadsdelsnämnden Väster, Fritids- och folkhälsonämnden,
Samhällsbyggnadsnämnden, Kulturnämnden, Servicenämnden, Stadsdelsnämnden Öster, Lokalförsörjningsnämnden, Stadsdelsnämnden Norr, Tekniska nämnden,
Centrala pensionärsrådet, Kommunala funktionshiderrådet, Viskaforshem AB, Borås energi & miljö AB, AB Bostäder, Borås Djurpark AB, Rädda Barnens lokalförening i
Borås och Borås Stads ungdomsråd.
Stadsdelsnämnderna har ombetts att särskilt lyfta fram de
lokala ungdomsrådens yttranden vilket har gjorts. I remissammanställningen har Borås Stads ungdomsråds samt de
lokala ungdomsrådens svar lyfts fram som helhet.
Av 21 inkomna remissvar har 20 tillstyrkt förslag på
”Borås Stads ungdomspolitiska program med handlingsplan”. Flertalet remissinstanser är positiva till förslaget i sin
helhet, men ett antal kommentarer har lyfts fram.
De tydligaste förändringarna i det ungdomspolitiska
programmet är att programmet är mer övergripande.
Strukturen utgår från de områden som följs upp i Lokal
uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp). Programmet är
sektorsövergripande och belyser ungas liv utifrån utbildB 590

ning och arbete, hälsa och trygghet, fritid och kultur samt
delaktighet och inflytande. Det behövs en samsyn och
samverkan inom alla delar för att visionen om gemensamt
ansvar för barn och unga ska kunna uppfyllas.

Kommentarerna kan delas upp
i två delar
Formuleringar och textändring:

Kulturnämnden, Socialaomsorgsnämnden, Lokalförsörjningsnämnden Fritids- och folkhälsonämnden och Rädda
Barnen lyfter fram synpunkter på formuleringar och textförändringar. Flera av dem har tagits tillvara i programmet, särskilt vikt har lagts vid synpunkterna om att unga
med funktionsnedsättning behöver lyftas fram tydligare
som målgrupp och i formuleringar.

Förslag på aktiviteter:

Utöver detta har det lämnats ett antal idéer på aktiviteter
inom området. Ett konkret förslag är att Luppenkäten
genomförs även med unga med funktionsnedsättning.
Bearbetning av resultat från Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp) 2016 ska mynna ut i en ny handlingsplan kopplat till programmet. Ett antal förslag av till
möjliga åtgärder kopplat till arbetet kommer att lyftas upp
där för att beaktas i nästkommande handlingsplan.

Barnkonsekvensanalys/barnchecklista
För att särskilt beakta barns och ungas perspektiv genomförs en barnchecklista i ärendeberedningen. Sammanfattande bedömning utifrån barnchecklista:
Beslut om ett styrdokument för ungdomsfrågor berör
barn och unga direkt då det är ett beslut som omfattar
alla nämnder och särskilt de som har direkt ansvar för
barn och ungdomsfrågor. Då beslutet berör ungdomar
i hög utsträckning är det viktigt att barn och unga får
uttrycka sina åsikter kring detta. För att ta tillvara barns
och ungdomars erfarenheter och tankar genomför kom-
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munen Luppenkäten bland alla elever i åk 8 och åk 2
på gymnasiet. Resultaten från denna är underlag till det
ungdomspolitiska programmet. Vidare har ungdomar
bjudits in till ett antal träffar för att diskutera resultaten
och uttrycka sina åsikter. Ungdomsråden i Borås har yttrat
sig i remissomgång. I arbetet har man inhämtat kunskap
om livsvillkor för unga med funktionsnedsättning utifrån
undersökningar som Ungdomsstyrelsen har gjort med
målgruppen för att ta tillvara deras erfarenheter.

Remissammanställning
Från Stadskansliet
2014-11-03

Borås Stads Ungdomspolitiska
program
Inkomna yttranden i sammanfattning

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borås Stads ungdomspolitiska program antas gälla
för alla nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag.
Programmet ska revideras senast 2018.
Handlingsplanen antas gälla för berörda nämnder.

Lokalförsörjningsnämnden

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

Handlingsplan ska revideras senast 2016.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Ingegerd Eriksson
Kommunalråd		
Enhetschef

Servicenämnden

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

Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att avstyrka den
Ungdomspolitiska programmet med plan och sänder yttrande med synpunkter till Kommunstyrelsen.
Fritids- och folkhälsonämnden har beretts möjlighet att
yttra sig om Borås Stads Ungdomspolitiska program 20142017 och Borås Stads Ungdomspolitisk plan 2014-2015.
Fritids- och folkhälsonämnden är positiv till programmet
och planens intentioner, men anser att programmet behöver förtydligas och utvecklas.
Programmet behöver ett tydligare fokus på delaktighet
och inflytande, där inledningen markerar programmets
intention i en kärnfull mening.
Positivt är att flera delar i välfärdsbokslutets åtgärdsplan
också finns med i programmet och planen.
Samhällsbyggnadsnämnden

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

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

Miljö- och konsumentnämnden

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att tillstyrka
förslaget till Ungdomspolitiskt program med synpunkter
enligt förvaltningens tjänsteskrivelse.

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

Sociala omsorgsnämnden

Syftet med ett ungdomspolitiskt program är att skapa förutsättningar för en kunskapsbaserad, sektorsövergripande
och långsiktig kommunal ungdomspolitik. Förslaget till
program har tagits fram tillsammans med unga, tjänstemän och politiker. I en handlingsplan finns ett antal
åtgärder och insatser av sektorsövergripande karaktär.

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

Miljöförvaltningen ser positivt på förslaget till Ungdomspolitiskt program. Det bedöms kunna fungera väl
utifrån det beskrivna syftet – att skapa förutsättningar för
kommunens ungdomspolitik och tydliggöra Borås Stads
viljeinriktning.

Arbetslivsnämnden

Kulturnämnden

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

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden tillstyrker Borås Stads Ungdomspolitiska program.
Utbildningsnämnden har tagit del av Borås Stads Ungdomspolitiska program. Programmet är starkt kopplat till
vision 2025 och målområdet ”Vi tar gemensamt ansvar
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Arbetslivsnämnden tillstyrker remissen.
Arbetslivsnämnden beslutar att Borås Stads Ungdomspolitiska program fastställs med tillägg och nämnden tillstyrker remissen.

Stadsdelsnämnden Norr

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

Stadsdelsnämnden Väster

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

Stadsdelsnämnden Öster

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

Centrala Pensionärsrådet

Centrala pensionärsrådet tillstyrker förslaget.

Funktionshinderrådet

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

Borås Energi och Miljö AB

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

Borås Djurpark AB

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

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

Viskaforshem AB

Tillstyrkes.

Rädda Barnen

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

Ungdomsrådet
Ungdomsrådets yttrande i sin helhet

I Ungdomsrådet sitter representanter från Borås 7-9 skolor,
gymnasieskolor och fritidsgårdar. De är oftast runt 20-30
personer. Representanterna som sitter i ungdomsrådet skall
vara valda av respektive elevråd eller gårdsråd. Syftet med
ungdomsrådet är att ungdomar skall få mer inflytande i
kommunen så att Borås Stad blir en bra stad för ungdomar
att bo i. Ungdomsrådet skall kunna fånga upp ungdomsfrågor från hela kommunen, däremot vill Ungdomsrådet
poängtera att de inte kan representera ALLA ungdomar i
kommunen.
Borås Stads Ungdomsråd har tagit del av remissen ”Ungdomspolitiskt program för Borås Stad”, och har tillsamB 594

mans med övriga Ungdomsråd i Borås Stad gemensamt
gjort följande uttalanden kopplat till nedanstående
områden;

Utbildning och arbete

Utbildning och lärande är nyckeln till arbete, egen försörjning och delaktighet i samhället. Brist på utbildning eller
sysselsättning kan leda till utanförskap. Unga är idag osäkra på möjligheter till arbete och försörjning. Utbildning är
en stressfaktor, och unga behöver stöd in i vuxenvärlden.
För att öka ungas möjligheter till utbildning, arbete och
egen försörjning ska vi:
• Uppmuntra lärande utanför skolan i verksamheter som
ger både möjlighet och lust att lära.
• Öka möjligheterna till inflytande och ansvar över sitt
eget lärande.
• Uppmuntra entreprenörskap och innovation.
• Ge unga möjlighet att utveckla arbete i demokratiska
former.
• Öka möjligheterna till praktik-, lärlings- och feriearbete.
Ungdomarnas åsikter/förslag:
• Utveckla möjligheten till feriearbete för ungdomar
under alla loven.
• Viktig att ha lust att lära utifrån sitt eget lärande viktigt att genomföras efter ungas egna intresse; t ex att
unga ska kunna påverka innehållet i kursplaner på ett
bättre sätt än vad som görs nu.
• Viktigt att utveckla möjligheterna för unga att utveckla
det demokratiska arbetet - det är inte bra med olika förutsättningar på skolorna. Önskvärt att t ex elevrådens
arbete stöttas och förstärks.
• Stärka samarbete med näringslivet (t ex praktikplatser)
lokalt.
• Engagera ungdomar som volontärer i evenemang inom
Borås.
• Unga ledare (förebilder) på ”hemmaplan”- t ex erbjuda
aktiviteter tillsammans med föreningslivet under hela
året.
Fritid och kulturliv

Fritiden är viktig i ungas lärande och utveckling till
självständiga individer. Under fritiden skapas nya sociala
kontakter och nätverk. Kultur och föreningsliv är verktyg i
demokratisk fostran.
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För att ge unga möjligheter till en jämställd fritid som
uppmuntrar mångfald, kreativitet och engagemang ska vi:
• Skapa mötesplatser för ungas faktiska behov, utan förställningar om kön eller bakgrund, där alla känner att
de får presentera och utveckla sina idéer.
• Uppmuntra ungas idéer och involvera dem i verksamheter.
• Ifrågasätta normer för att ta bort hinder för ungas möjligheter till fritid och kultur.
• Stödja aktiviteter som bygger på ungdomars engagemang och ansvar.
Ungdomarnas åsikter/förslag:
• Uppmärksamma och marknadsföra befintliga mötesplatser bättre istället för att skapa nya. Verksamheterna
bör bli bättre på att profilera sig och kunna locka fler
ungdomar till sig utifrån ungas intresse (t ex ”UPPdraget”) och att sponsra aktiviteter efter ungas intresse.
VIKTIGT att sprida information om de möjligheter
som finns att stödja ungdomsaktiviteter.
• Mer inflytande och delaktighet i föreningslivet för att
unga ska få bättre insyn, t ex mässor med föreningar
som kan visa upp sina verksamheter.
• Fler ungdomsevent önskas (små som stora).
• Bättre utbud av kurser/utbildningar för unga på fritiden, t ex språk, ledarskap, retorik, psykologi .
• Ta reda på varför vissa mötesplatser upplevs otrygga och
FAKTISKT göra något åt det!
Hälsa och trygghet

Hälsan är viktig för att kunna utbilda sig, arbeta och
skapa sociala relationer. Psykisk hälsa har starka samband
med skolprestationer, möjligheter på arbetsmarknaden,
och utanförskap.
För att alla barn och unga ska kunna må bra, bli sedda och
bekräftade och känna sig trygga ska vi:
• Öka ungas kunskap om hur livsstil och vanor påverkar
hälsan.
• Motivera unga att bli delaktiga i aktiviteter.
• Utveckla metoder för att stödja unga i att bli vuxen.
• Arbeta mot stereotypa könsroller och diskriminering.
Ungdomarnas åsikter/förslag:
• Lyfta upp problematiken kring psykisk ohälsa hos unga,
t ex i skolan för att inte känna sig ensam, genom t ex
föreläsare (positiva förebilder/idoler) som kan ge inspiration.

• Bättre anpassad undervisning och att pedagoger ska bli
bättre på att känna av hur ungdomar mår.
• Mer kunskap kring psykisk ohälsa i tidigare årskurser.
• Att finnas med i sociala sammanhang utanför skolan är
viktigt för det psykiska välmåendet.
• Att bli vuxen är en övergångsperiod där unga behöver
stöd genom att lära sig och få vara med och ta ansvar
och vara delaktiga.
• Borde finnas en tydligare koppling till mångfald, integration och psykisk hälsa.
• Jobba med metoder som stärker unga; t ex Mentor.
Delaktighet och inflytande

Barn och unga som känner sig delaktiga mår bättre, får
lättare att hantera motgångar och kan utvecklas mer positivt. De känner sammanhang och utvecklar sin förmåga
att uttrycka sig, samarbeta och ta ansvar för sitt eget liv
och samhället.
Delaktighet och inflytande är dels en rätt för barn och
unga, dels en resurs i ett demokratiskt samhälle. Alla barn
och unga ska ha möjlighet att påverka och ha kunskap om
sina rättigheter.
För ge barn och unga möjlighet att uttrycka sina åsikter
och känna sig delaktiga ska vi:
• Utveckla arbetet med att säkerställa barnperspektivet.
• Stödja unga som vill driva förändringsarbete och organisera sig.
• Öka kunskapen om ungas forum för inflytande.
• Öka kunskapen om barns och ungas rättigheter hos
både personal och de unga själva.
Ungdomarnas åsikter/förslag:
• Mer samarbeten, t ex mellan föreningar.
• Synliggöra/marknadsföra Ungdomsrådens arbete på t ex
skolor.
• Göra fler konkreta saker - visa på möjligheter att skapa
eller åstadkomma något.
• Tydligare koppling till möjligheterna för ungas inflytande; det borde finnas ett bättre sammanhang/”röd
tråd ” överallt (t ex skola och fritid).
• Inte särskilja vuxenfrågor och ungdomsfrågor - alla
frågor är lika viktiga.
• För att säkerställa barnperspektivet behöver fler forum
utvecklas där unga och vuxna kan träffas och behandla
detta tillsammans.
Borås Stads Ungdomsråd tillstyrker Borås Stads ungdomspolitiska program
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» Program
Borås Stad
Ungdomspolitiskt program
Fastställt av: Kommunfullmäktige 2015-06-17
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen Dokumentet gäller till och med: 2018

Ungdomspolitiskt program
Den svenska ungdomspolitikens mål är att alla ungdomar
når välfärd och inflytande. Den har synen att ungdomar
är en resurs, att ungdomar har rättigheter, och att ungdomar är olika och att deras självständighet och oberoende
ska stödjas.
Riksdagen har tagit en strategi för barns rättigheter som
grund för arbetet i bland annat kommunerna. Här ingår
att respektera barns integritet och att de ska få uttrycka
sina åsikter i frågor som rör dem. Både barn och vuxna ska
känna till barns rättigheter, och beslut som rör barn ska
utvärderas i barnrättsperspektiv.

Vision Borås 2025
Visionen Borås 2025 har som ett mål att fler vuxna tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande så att de kan
utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla
personer. Om barn och unga får sina åsikter tillvaratagna
väcker det lust att lära och engagera sig i samhället.

Ungdomspolitiskt program
Programmet ger Borås Stads viljeinriktning för barn och
unga inom utbildning, försörjning, hälsa och trygghet,
kultur och fritid samt delaktighet och inflytande. Allt arbete inom det ungdomspolitiska programmet ska genomsyras av barnsoch ungas inflytande och delaktighet. Alla
barn och unga ska få en bra start i livet, en trygg uppväxt
samt goda möjligheter att utvecklas.
Det ungdomspolitiska arbetet i kommunen bygger på
ungas egna uppfattningar och nationella utgångspunkter.
Syftet med ett ungdomspolitiskt program är att skapa
grundförutsättningar för en kunskapsbaserad, sektorsövergripande och långsiktig kommunal ungdomspolitik.
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Utbildning och arbete
Utbildning och lärande är nyckeln till arbete, egen försörjning och delaktighet i samhället. Brist på utbildning eller
sysselsättning kan leda till utanförskap. Unga är idag osäkra på möjligheter till arbete och försörjning, vilket innebär
en stressfaktor. Unga behöver stöd in i vuxenvärlden.
För att öka ungas möjligheter till utbildning, arbete och
egen försörjning ska vi
»	Uppmuntra lärande utanför skolan i verksamheter som
ger både möjlighet och lust att lära.
»	Öka möjligheterna till inflytande och ansvar över sitt
eget lärande.
» Uppmuntra entreprenörskap och innovation.
»	Ge unga möjlighet att utvecklas och arbeta i demokratiska former.
»	Öka möjligheterna till praktik-, lärlings- och feriearbete.

Fritid och kulturliv
Fritiden är viktig i ungas lärande och utveckling till
självständiga individer. Under fritiden skapas nya sociala
kontakter och nätverk. Kultur och föreningsliv är verktyg i
demokratisk fostran.
För att ge unga möjligheter till en jämställd och tillgänglig
fritid som uppmuntrar mångfald, kreativitet och engagemang ska vi
»	
Skapa mötesplatser för ungas faktiska behov, utan
förställningar om kön, förutsättningar eller bakgrund,
där alla känner att de får presentera och ut- veckla sina
idéer.
»	Uppmuntra ungas idéer och involvera dem i verksamheter.
»	Ifrågasätta normer för att ta bort hinder för ungas
möjligheter till fritid och kultur.
»	Stödja aktiviteter som bygger på ungdomars engagemang och ansvar.

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

Jämställdhet, jämlikhet, mångfald,
tillgänglighet

»	Öka ungas kunskap om hur livsstil och vanor påverkar
hälsan.

Ett genus-, tillgänglighets- och mångfaldsperspektiv gäller allt ungdomspolitiskt arbete. Vi ska arbeta med unga
utifrån ett perspektiv där flera variabler samspelar. Det ger
bättre förutsättningar att se både individen och helheten.

» Motivera unga att bli delaktiga i aktiviteter.
» Utveckla metoder för att stödja unga i att bli vuxen.
»	Arbeta normkritiskt och mot mobbning och diskriminering.

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

Barnkonventionen
Alla beslut och allt arbete i Borås Stad som rör barn och
ungdomar ska följa FN:s konvention om barns rättigheter
(barnkonventionen). Alla verksamheter ansvarar för att
efterleva konventionen, särskilt de artiklar som är mer
angelägna för den egna verksamheten.

Uppföljning
Kommunstyrelsen ansvarar för att senast 2018 föreslå
Kommunfullmäktige ett revi- derat program. Kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta och löpande revidera en
handlingsplan till detta program.

För ge barn och unga möjlighet att uttrycka sina åsikter
och vara delaktiga ska vi
» Utveckla arbetet med att säkerställa barns bästa.
»	Stödja unga som vill driva förändringsarbete och organisera sig.
» Öka kunskapen om ungas möjligheter för inflytande.
»	Öka kunskapen om barns och ungas rättigheter hos
både personal och de unga själva.
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» Plan
Borås Stad
Ungdomspolitisk plan 2015
Fastställt av: Kommunfullmäktige 2015-06-17
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen Dokumentet gäller till och med: 2015

Handlingsplan 2015
Vad

Varför

När

Vem

Uppföljning

Vad ska göras för att
Varför ska vi göra just
bidra till målen i program- det?
met?

När ska det vara Vem bär ansvaret?
klart?

När och hur ska uppföljning ske?

Löpande ordna kurser
om barns rättigheter för
personal i Borås Stad

2015

Kommunstyrelsen

Redovisas till Kommunstyrelsen senast november 2015.

Löpande ordna kurser om I syfte att öka kunskap
2015
barns rättigheter riktade
hos barn och unga om
till barn och unga.
deras rättigheter och möjligheter att påverka.

Kommunstyrelsen

Redovisas till Kommunstyrelsen senast november 2015.

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

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

2015

Kommunstyrelsen i
Redovisas till Kommunsamverkan med Fritidsstyrelsen senast 2016.
och folkhälsonämnden,
Kultur-, Arbetslivs- och
Sociala omsorgsnämnden, Miljö och konsumentnämnden, stadsdelsnämnderna

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

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

2015

Fritids- och folkhälsonämnden

Redovisas till Kommunstyrelsen senast 2016.

Utreda möjligheter till
feriearbete på höst- och
vinterlov.

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

2015

Arbetslivsnämnden

Redovisas till Kommunstyrelsen senast november 2015.

2015

Stadsdelsnämnderna,
Fritids- och folkhälsonämnden

Redovisas till Kommunstyrelsen senast 2016.

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

Stärka arbetet med att
I syfte att ta bort hinder
synliggöra normer och
för ungas möjligheter till
utveckla det inkluderande fritid och kultur.
arbetet i fritidsverksamheten.
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Nr 63
Regler för färdtjänst

2015-05-25

Dnr 2014/KS0820

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Tekniska nämnden föreslår att Regler för färdtjänst justeras enligt bifogat förslag. Kommunstyrelsen har inget att
erinra mot detta.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Från Tekniska nämnden
Till Kommunfullmäktige
2014-11-18

Regler för färdtjänst
Justeringar har gjorts i Regler för färdtjänst enligt bilaga.

Beslut

Förslag till justering av Regler för färdtjänst godkänns

Tekniska nämnden föreslår att Regler för färdtjänst
justeras enligt upprättat förslag samt översända dessa till
Kommunfullmäktige för beslut.

KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef

TEKNISKA NÄMNDEN
Alexis Mouschopanis (M) 		
Gunnar Isackson
ordförande			förvaltningschef
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Regler för färdtjänst
Antagna av Kommunfullmäktige 1998-02-19, ändrade 2000-03-23, 2004-02-19, 2006-01-19, 2012-02-23
samt 2015-06-17
Gäller fr o m

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 Rätt till färdtjänst

§ 1 Rätt till färdtjänst

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

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

2 Prövning av rätt till färdtjänst

§ 2 Prövning av rätt till färdtjänst

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

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

3 Tillståndets omfattning

§ 3 Tillståndets omfattning

Ett tillstånd till färdtjänst omfattar ett obegränsat antal
resor.

Ett tillstånd till färdtjänst omfattar ett obegränsat antal
resor.

4 Färdtjänstens utförande

§ 4 Färdtjänstens utförande

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

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

5 Område för färdtjänstresor

§ 5 Område för färdtjänstresor

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

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

Föreslagen lydelse

6 Avgifter

§ 6 Avgifter

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

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

7 Tillämpningsföreskrifter

§ 7 Tillämpningsföreskrifter

Tekniska nämnden ska utfärda tillämpningsföreskrifter till
dessa regler.

Tekniska nämnden skall utfärda erforderliga tillämpningsföreskrifter i anslutning till dessa grunder.
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Nr 64
Avgiftsförordning för Tolkförmedling Väst
2015-05-25

Dnr 2015/KS0400

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Från Tolkförmedling Väst
Protokollsutdrag 2015-04-17

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

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

Ärendet

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
För Borås Stads del att Tolkförmedling Väst ska ta
ut avgifter enligt Avgiftsförordningen (1992:191).
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

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

Beslutsunderlag

Christer Johansson
Ekonomichef

Handling Avgiftsförordning Tjänsteutlåtande Fastställande av avgift

Beslutet skickas till:

Förbundsmedlemmarnas fullmäktige
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Direktionsmöte 2015-04-17
p 10 bilaga 1

Avgiftsförordning (1992:191)
SFS nr: 1992:191
Departement/myndighet: Finansdepartementet BA ToT
Utfärdad: 1992-04-23
Omtryck:
Ändrad: t o m. SFS 2014:1432
Övrig text: Rättelseblad 2011:216 har iakttagits.
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet

Förordningens tillämpningsområde
1§

I denna förordning finns bestämmelser i anslutning till
3 kap 4, 6 och 7 §§ budgetlagen (2011:203). Förordning
(2011:216).

1a§

Förordningen gäller för myndigheter under regeringen.
För affärsverken gäller endast 3 § och 5 § första stycket
samt 15–25 §§. Förordning (2011:216).

2§

Förordningen skall tillämpas om inte något annat följer av
en annan förordning eller av ett särskilt beslut av regeringen. Förordning (1996:1196).

5. lokaler,
6. utrustning,
7. offentlig inköps- och resurssamordning,
8.	automatisk databehandlingsinformation i annan form
än utskrift,
9.	upplysningar per telefon, om den service myndigheten
därmed tillhandahåller går utöver myndighetens serviceskyldighet enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) och förvaltningslagen (1986:223), samt
10. tjänsteexport.
Varor och tjänster enligt första stycket får tillhandahållas
bara om verksamheten är av tillfällig natur eller av mindre
omfattning. Förordning (2011:216).

Beslut om storleken på avgifter,
samråd m m
5§

En myndighet får bestämma storleken på andra avgifter än
de som avses i 4 § endast efter särskilt bemyndigande från
regeringen.
Om inte regeringen har föreskrivit något annat, ska avgifter beräknas så att de helt täcker verksamhetens kostnader
(full kostnadstäckning).
För avgifter som tas ut enligt 4 § första stycket 1–9 får
myndigheten själv, upp till full kostnadstäckning, besluta
om storleken på avgifterna om inte regeringen har föreskrivit något annat. Förordning (2014:1432).

6§

Har upphävts genom förordning (2011:216).

Rätten att ta ut avgifter
3§

En myndighet får ta ut avgifter för varor och tjänster som
den tillhandahåller bara om det följer av en lag eller förordning eller av ett särskilt beslut av regeringen.

7§

Myndigheten skall varje år samråda med Ekonomistyrningsverket om de avgifter som myndigheten tar ut eller
avser att ta ut.

4§

Ekonomistyrningsverket får medge undantag från samrådsskyldigheten. Förordning (1999:899).

En myndighet får, om det är förenligt med myndighetens
uppgift enligt lag, instruktion eller annan förordning, mot
avgift tillhandahålla:

8§

1. tidskrifter och andra publikationer,
2. informations- och kursmaterial,
3. konferenser och kurser,

Myndigheten skall på begäran av Ekonomistyrningsverket
lämna uppgifter om de varor och tjänster som myndigheten tar ut avgifter för. Förordning (1998:435).

4. rådgivning och annan liknande service,
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Förfarandet vid uttag av vissa
ansökningsavgifter

13 §

9§

En myndighet får, om det finns särskilda skäl, betala
tillbaka hela eller en del av ansökningsavgiften.

Bestämmelserna i 10-14 §§ gäller, när det är särskilt föreskrivet, avgifter som statliga myndigheter skall ta ut för
prövning av ärenden.

14 §

10 §

Föreskrivna avgiftsklasser motsvarar följande belopp:
Avgiftsklass

Avgift kronor

En myndighets beslut om ansökningsavgift får överklagas
i samma ordning som gäller för det ärende ansökan avser.
Om andra beslut i ärendet inte kan överklagas får beslut
om ansökningsavgift överklagas till Skatteverket. Verkets
beslut får inte överklagas. Förordning (2003:956). Avgifter
för kopior, bevis och registerutdrag m m.

1

250

2

700

3

1 350

4

2 300

5

3 700

6

5 700

1. kopia eller avskrift av allmän handling,

7

8 500

2. utskrift av upptagning för automatisk databehandling,

8

12 700

9

19 000

3.	kopia av video- eller ljudbandsupptagning eller utskrift
av ljudbandsupptagning, eller

10

38 000

Myndigheten ska regelbundet se över att rätt avgiftsklass
tillämpas för myndighetens ansökningsavgifter och meddela regeringen när det finns behov av att byta avgiftsklass. Förordning (2014:1432).

15 §

En myndighet skall ta ut avgift enligt bestämmelserna i
16--22 §§ för att den efter särskild begäran lämnar ut

4.	sådana bevis och registerutdrag som avses i 20 §.
Myndigheten skall, när avgift tas ut, samtidigt ta ut
ersättning för portokostnad om försändelsen väger
mer än 20 gram samt för eventuell postförskottsavgift
eller annan särskild kostnad för att med post, bud eller
liknande förmedling sända den begärda handlingen
eller kopian till mottagaren. Förordning (1994:356).

11 §

Avgiften ska betalas när ansökan ges in. Om inte detta
sker ska sökanden föreläggas att betala avgiften inom en
viss tid. Ett sådant föreläggande får sändas till sökanden
med post eller förmedlas på annat lämpligt sätt. Följs inte
föreläggandet ska ansökan avvisas. Sökanden ska upplysas
om detta i föreläggandet.

16 §

Om sökanden är en myndighet som ger in ett stort antal
ansökningar, får den myndighet som ansökan ges in till
göra undantag från kravet att avgiften ska betalas när
ansökan ges in. Om det finns synnerliga skäl får myndigheten även i andra fall göra sådant undantag. Förordning
(2011:216).

Myndigheten får besluta om undantag från första och
andra styckena om det finns särskilda skäl.

Om en beställning omfattar tio sidor eller mer, skall avgift
tas ut för kopior av allmänna handlingar och för utskrifter
av upptagningar för automatisk databehandling enligt 15
§ 1 och 2. Avgiften för en beställning av tio sidor är 50
kronor. För varje sida därutöver är avgiften 2 kronor.

Första -- tredje stycket gäller även när en handling sänds
till beställaren via telefax. Förordning (1995:687).

17
12 §

Ansökningsavgift skall betalas för varje avgiftsbelagt
ärende som en ansökan avser.

§

Avgiften för avskrift av allmän handling enligt 15 § 1 eller
för utskrift av ljudbandsupptagning enligt 15 § 3 är 125
kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme.
Avgiften för kopia av videobandsupptagning enligt 15 § 3
är 600 kronor per band.
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Avgiften för kopia av ljudbandsupptagning enligt 15 § 3 är
120 kronor per band. Förordning (2011:216).

18 §

Om en myndighet enligt en särskild föreskrift ska framställa bestyrkta avskrifter eller kopior av handlingar som
getts in, ska avgift tas ut med 125 kronor per påbörjad
fjärdedels arbetstimme för framställningen av avskrift och
med 2 kronor för varje framställd kopia, dock lägst 50
kronor. Förordning (2011:216).

19 §

Vid beställning av kopia bestäms avgiften efter det antal
sidor som fordras för att utföra beställningen med den utrustningen som myndigheten normalt använder för sådant
ändamål.

20 §

När det är särskilt föreskrivet att avgift för bevis eller registerutdrag ska tas ut efter viss avgiftsklass i denna förordning gäller följande belopp:
Avgiftsklass

Avgift kronor

A

180

B

360

C

800

ligt besked om beslut i en ersättningsfråga till den som i
ett mål eller ärende begär ersättning av allmänna medel
eller för beslut i fråga om häktning.
Den som enligt fjärde stycket har rätt att få ett exemplar
utan avgift kan endast om det finns särskilda skäl avgiftsfritt få ut ytterligare exemplar. Förordning (2014:1195).

22 §

I förordningen (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m. finns bestämmelser om
hur avgiftsbelagda handlingar ska lämnas ut. Förordning
(2011:216).

23 §

Om någon anser att den avgift som en myndighet tagit ut
av honom enligt 15 § är oriktig får han, inom 30 dagar efter den dag då avgiften betalades, hos myndigheten begära
ett särskilt skriftligt beslut om avgiften.

24 §

Ett särskilt beslut enligt 23 § får överklagas hos Skatteverket. Verkets beslut får inte överklagas. Förordning
(2003:956).

Rätten att disponera avgiftsinkomster

Förordning (2011:216).

25 §

21 §

Myndigheten får dock disponera sådana avgiftsinkomster
som avses i 4 och 15 §§. Förordning (1996:1196).

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

En myndighet får disponera avgiftsinkomster endast efter
ett särskilt bemyndigande.

25 a §

En myndighet som får disponera inkomster från avgiftsbelagd verksamhet ska balansera räkenskapsårets resultat i
ny räkning.
Om det ackumulerade överskottet uppgår till mer än 10
procent av den avgiftsbelagda verksamhetens omsättning
under räkenskapsåret, ska myndigheten lämna ett förslag
till regeringen om hur hela överskottet ska disponeras.
Har det uppkommit ett underskott i avgiftsbelagd verksamhet som inte täcks av ett balanserat överskott från
tidigare räkenskapsår, ska myndigheten lämna ett förslag
till regeringen om hur underskottet ska täckas. Förordning
(2014:1432).
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25 b §

Tillämpningsföreskrifter

En myndighet som redovisar belastande avgifter i en
offentligrättslig verksamhet med bestämt ekonomiskt
mål mot en inkomsttitel ska meddela regeringen om det
ackumulerade över- eller underuttaget i den verksamheten uppgår till mer än 10 procent av de avgiftsintäkterna
under räkenskapsåret. Förordning (2014:1432).

31 §

Ekonomistyrningsverket får meddela de föreskrifter som
behövs för tillämpningen av denna förordning. Förordning
(1998:435).

Övergångsbestämmelser
26 §

Inkomster från avgiftsbelagd verksamhet, som en myndighet inte får disponera enligt 25 §, skall tillföras statens
centralkonto i Riksbanken och redovisas under den
inkomsttitel på statsbudgeten som regeringen bestämmer.
Förordning (2006:1101).

27 §

Har upphävts genom förordning (1999:899).

28 §

Har upphävts genom förordning (1999:899).

1992:191
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992.
Genom förordningen upphävs expeditionskungörelsen
(1964:618), stämpelförordningen (1964:619) och ersättningsförordningen (1991:354).
Expeditionskungörelsens bestämmelser gäller fortfarande i
fråga om framställningar som gjorts före ikraftträdandet i
ärenden upptagna i kungörelsens bilaga, avdelning II.
En myndighet som ännu inte skall lämna en årsredovisning till regeringen enligt förordningen (1993:134) om
myndigheters årsredovisning och anslagsframställning
skall foga uppgifter enligt 29 och 30 §§ till sitt årsbokslut.
Förordning (1993:431).
1995:687

29 §

Har upphävts genom förordning (1999:899).

30 §

Har upphävts genom förordning (1999:899).

Indrivning
30 a §

För sådana avgifter som avses i 9 och 15 §§ gäller följande.
Indrivning ska begäras för en avgift som inte har betalats
in i rätt tid. Indrivning behöver dock inte begäras för en
fordran som understiger 100 kronor om indrivning inte
krävs från allmän synpunkt.
Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om
indrivning av statliga fordringar m.m. och i indrivningsförordningen (1993:1229). Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske. Överklagande av beslut
inverkar inte på skyldigheten att betala avgiften. Förordning (2011:216).
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1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.
2.	Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om framställningar som gjorts före ikraftträdandet.
1997:629
1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 1997.
2.	Äldre bestämmelser gäller fortfarande om allmän rättshjälp har beviljats enligt rättshjälpslagen
(1972:429).2003:956
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre
föreskrifter i 14 och 24 §§ gäller fortfarande för Riksskatteverkets beslut.
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Nr 65
Årsredovisning 2014 för
Sjuhärads samordningsförbund
2015-05-25

Dnr 2015/KS0313

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Organisationsnummer 222000-2105

Förbundsstyrelsen har fastställt årsredovisning 2014
för Sjuhärads samordningsförbund och revisorerna har
tillstyrkt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2014.
Resultatet för år 2014 är -2 198 tkr och det egna kapitalet
uppgår till 4 169 tkr.
Samordningsförbundets medlemmar skall var för sig pröva
om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för
Sjuhärads samordningsförbund ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2014
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Revisionsberättelse för år 2014
Sjuhärads Samordningsförbund

Christer Johansson
Ekonomichef

Till förbundsmedlemmarnas fullmäktige och styrelse
Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och
förbundsstyrelsens förvaltning i Sjuhärads Samordningsförbund, org nr 222000-2105, för verksamhetsåret 2014.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen
och förvaltningen
Det är förbundsstyrelsen som har ansvaret för att upprätta
en årsredovisning som ger en rättvisande bild och för den
intern kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel. Styrelsen ansvarar också för att verksamheten bedrivs
i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de
föreskrifter som gäller för verksamheten.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen är
upprättad i enlighet med kommunallagen samt pröva om
verksamheten bedrivits i enlighet med Lag om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser och förbundsordningen på grundval av vår granskning.
Vi har utfört vår granskning enligt Lag om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser, kommunallagen,
förbundsordningen samt god revisionssed i kommunal
verksamhet.
Vår granskning innefattar att genom olika åtgärder
inhämta underlag om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning
beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är
B 607

kommunfullmäktiges handlingar | 17 Juni 2015

relevanta för hur förbundet upprättar årsredovisningen för
att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om
effektiviteten i förbundets interna kontroll. Granskningen
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i
de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en
utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har
vi utöver vår granskning av årsredovisningen granskat
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för
att kunna bedöma verksamheten i förhållande till gällande
mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller
för verksamheten.
Granskningen har genomförts med den inriktning och
omfattning som behövs för att ge rimlig grund fö bedömning och ansvarsprövning.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har styrelsen i Samordningsförbundet bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisksynpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontroll har varit tillräcklig, att
resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de fimål
och verksamhetsmål som är uppställda enligt förbundsordning och verksamhetsplanen samt att årsredovisningen
har upprättats i enlighet med god redovisningssed och
tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning.
Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2014.
Göteborg
Pernilla Renberg
Auktoriserad revisor för staten
Thomas Gustafsson
För Kommunerna och Västra Götalandsregionen
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Årsredovisning för Sjuhärads
samordningsförbund
2014-01-01 – 2014-12-31
Inledning och ändamål
Finansiell samordning av resurser inom rehabiliteringsområdet möjliggörs enligt lag (2003:1210) under förutsättning att Försäkringskassa, Arbetsförmedling, landsting/
region och kommuner deltar som parter. Genom finansiell
samordning kan myndigheterna verka tillsammans och
komma närmare varandra i en permanent samarbetsform.
Den finansiella samordningen bedrivs genom ett fristående samordningsförbund där parterna är representerade.
Sjuhärads samordningsförbund omfattar sedan 2011 ett
område med ca 210 000 invånare.
Förbundets ändamål är att inom det geografiska området
för kommunerna Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga,
Tranemo, Ulricehamn, Herrljunga och Vårgårda svara
för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet
mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra
Götalandsregionens hälso- och sjukvård och berörda kommuner i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De gemensamma resurserna ska användas
för samordnade bedömningar och insatser som syftar till
att den enskilde ska återta eller förbättra sin förmåga att
förvärvsarbeta.

Årets verksamheter
Strukturövergripande samverkan

Verksamheterna har sinsemellan erbjudit stor variation och
oftast utförts av personal med grundanställning i Sjuhärads olika kommuner. Utöver olika grad av kontakter med
primärvård och/eller psykiatri, Arbetsförmedlingen samt
Försäkringskassan har verksamheterna ofta samverkat med
individ- och familjeomsorg, socialtjänst och socialpsykiatri. Dessutom har flertalet haft kontakter med företag och
andra aktörer i näringslivet.
I ett par verksamheter utfördes tjänster av personal med
grundanställning i vård eller hos Arbetsförmedlingen
medan Försäkringskassans personal i förekommande fall
medverkat inom sina ordinarie uppdrag. Ett myndighetsteam vid Boda vårdcentral har i sin helhet finansierats
inom parternas ordinarie verksamhet. De har mötts för
samordningsbehov kring patienter med komplex problematik. Vid Svenljunga vårdcentral har en annan form av
strukturövergripande samverkan fortsatt att utvecklas under året. Dessa grupper liksom övriga verksamheter med
blandad personalgrupp värderar att kunskapsutbytet och
träffarna bidrar till utökade kunskaper om parternas olika
uppdrag och ökar strukturövergripande samverkan.
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Konferenser och utbildningstillfällen har riktats till
personal inom de samverkande parterna, både i form av
egna arrangerade konferenser samt som föredrag i samband med konferenser eller informationer som parterna
själva eller andra arrangerat. Många av dessa framträdanden har fokuserat på det utvecklingsarbete som bedrivits
inom Projekt KRUT, men andra tema förekommer med.
Exempelvis arrangerades en egen lokal spridningskonferens för just projektet medan Psykiatrins dag anordnades i
samverkan med Borås Stad och Västra Götalandsregionen
då projektet var en del av helheten. Utbildning i det nationella uppföljningssystemet SUS har hållits för handläggare
och personal och kompetensutveckling har skett både om
och riktat till sociala företag som ytterligare exempel.

gemensamma samtal, och vid övriga tillfällen har personal
kunnat ta del av föreläsningarna från egen dator.

ESF-rådet har bjudit in till flera olika föredragningar.
Spridning av KRUT Över Gränserna har t ex skett till
samtliga förstudier i Västsverige, och transnationell
koordinator har medverkat vid bl a en europeisk sammankomst, TLN Mobility. Internationella föredragningar har
även skett vid besök från tyska samarbetspartner och då en
delegation från olika Norska myndigheter varit på genomresa i Västra Götalandsregionen. De har fått information
om förbundet samt parternas uppdrag och aktiviteter för
personer i behov av samordnad rehabilitering. ESF och
flera av förbundets ägarparter har önskat och fått samordningsmöten för att uppmärksamma gemensamma frågor
och samverkansmöjligheter mellan olika förstudier och
ESF-projekt i Sjuhäradsområdet.

Under 2014 har processer inletts för att skapa bättre
samverkan kring sjukskrivna utan sjukpenninggrundande
inkomst och kompetensutveckla handläggare i samverkan kris/traumareaktioner och beteenden som av många
associeras till PTSD. Frågan om unga med psykisk ohälsa
har varit central och en förundersökning kring orsaker till
ungas väg till aktivitetsersättning och huruvida myndigheterna regelverk stödjer eller motverkar varandra har skett
genom FoU Välfärd Sjuhärad.

I samverkan med övriga samordningsförbund i Sverige,
arrangerat av Nationella rådet och NNS samt Finsam
Gotland, hölls frukostseminarie och offentligt samtal
som två olika informationspass i Almedalen. Därefter har
förbundet genom projekt över gränserna medverkat med
ytterligare information vid ytterligare ett möte hos Finsam
Gotland.
Projektet KRUT Över Gränserna har även medverkat
genom föredrag på Eu-Mass, internationella försäkringsmedicinska kongressen i Stockholm, och spridit information om utförande och koncept till ledningen av förbundets olika medlemmar samt flera samordningsförbund i
Västsverige.
I samband med första deltagargruppen utomlands utan
ESF-finansiering gjorde delar av styrelsen ett studiebesök
på Island. Styrelsemedlemmarna träffade deltagarna inför,
under och efter resan och har bidragit i utveckling av
förbundets fortsatta transnationellt arbete.
ESF-projektet Consensio har i Stockholm gett en föreläsningsserie kallad Baskurs i psykiatri. Denna kompetensutveckling har i delar visats som streamade föreläsningar
i Ulricehamn och Borås. I samband med dessa gemensamma möten har personal från olika parter samlats för

Föregående års initiativ om strukturövergripande fokus på
sociala företag har fortsatt genom att stödja och utbilda
den del av målgruppen som driver de sociala företagen.
Coachande administration och olika utbildningar har
kunnat nyttjas av de sociala företagen i samverkan. De har
valt att köpa stöd till stor del genom Coompanion samt
genom externa utbildningsföretag.
I april höll förbundet en seminariedag om sociala arbetsintegrerade företag. Då belystes dessa företags förutsättningar ur såväl politiskt, juridiskt och inte minst medmänskligt perspektiv.

Vid samordningsförbundets dag informerades om de olika
parternas uppdrag och utmaningar samt samlade kraft
till önskade kommande projekt i förbundets regi. Att vid
konferenser föredrag och möten samla en blandning av
politiker, chefer, medarbetare och deltagare har vid olika
sammankomster bidragit till otraditionella grupperingar
med strukturövergripande syfte. Dessa träffar har blivit
något av ett signum för förbundet som genom att involvera den direkta målgruppen har breddat perspektiven
för samtliga inblandade. Flera verksamheter har under
året bidragit till synlighet och marknadsföring genom att
media uppmärksammat olika insatser, tagit emot riksdagsledamotsbesök eller genom olika former av öppet hus och
föredrag vid egna och externa arrangemang samt politiska
samlingar etc.

Individinriktade insatser

Verksamhetsplanen anger att rehabilitering med tydligt
fokus på arbetslinjen ska erbjudas individer med behov av
samordnat stöd och detta har främst skett genom individuellt anpassade insatser.
Alla parter har varit delaktiga i remitteringar, men till
mindre del direkt från vården, vilket också är logiskt med
tanke på Försäkringskassans samordningsansvar.
Målgruppen har under verksamhetsåret generellt varit
arbetssökande personer mellan 18-64 år som är arbetsföra
men ej omedelbart anställningsbara, och som är aktuella
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hos minst två myndigheter. Oftast fanns sammansatt
problematik och lång frånvaro, eller avsaknad debut, i
arbetslivet. Många som skulle ha riskerat passivisering till
följd av arbetslöshet eller sjukdom har också deltagit.
Vissa verksamheter har haft avgränsade. Korta beskrivningar följer nedan:

Projekt Krut i samtliga kommuner

Krutprojektet påbörjades 2012 och avslutades med stöd
av EU-finansiering under 2014. Under 2014 har verksamhetsfokus varit spridning och implementering av projekt
Krut. Som beskrivits ovan har projektet funnits som en
integrerad del i förbundets verksamhet vilket är i linje
med att verksamheten under första halvåret finansierats av
ESF, Europeiska socialfonden, och under andra halvåret
finansierats av förbundet och dess utförare. Utöver den
finansiering som tillkommit från ESF har flera av förbundets övriga verksamheter bidragit till medfinansiering,
och i synnerhet kommunerna har gjort egna åtaganden för
att fortsatt kunna bedriva verksamheten och göra anpassningar för att till nästkommande år kunna behålla delar av
utbudet.
Kanslipersonal har stöttat delprojektverksamheterna med
administration och strukturövergripande insatser som tex
processledning, möten och konferenser samt har representerat vid spridning.
Under 2014 utfördes en kompletterande projektaktivitet
kring delimplementering. Framförallt de transnationella
aktiviteterna ansågs behöva extra resurser för att lyckas
i implementering och både styrelse, verksamheter och
personal har lagt stort engagemang för att stödja processen. Projektet har uppmärksammats positivt både lokalt,
regionalt, nationellt och internationellt.

Aktiv Hälsa i samtliga kommuner

Aktiviteten har fortsatt att erbjudas och utvecklas även
i de områden som inte erbjudit Aktiv hälsa innan det
tillkom inom projekt Krut. I Borås är Primärvården Södra
Älvsborg sedan tidigare utförare i Friskis & Svettis lokaler
och på övriga platser är respektive kommun utförare i egna
eller hyrda lokaler. Under året har fortsatt vissa externa
hälsoföretag involverats.
Oavsett vem som är utförare eller i vilken kommun
deltagande skett gäller att deltagare vid fullföljande har
varit inskrivna i aktiviteten under 12 veckor i följd. Ett
flertal fysiska aktiviteter har skett varje vecka på bestämda
tider. Tanken har varit att deltagaren som vid ett arbete
ska komma upp på morgonen, få struktur på vardagen
samt ta eget ansvar, t ex för att ta kontakt vid förhinder.
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Försäkringskassan initierar det stora flertalet deltagande
och oftast remitterar även kommunerna många. Flera
deltagande har i sin handlingsplan haft att parallellt med
annan verksamhet delta i Aktiv hälsa.

Byggstenen i Tranemo

Deltagare har generellt varit inskrivna på Byggstenen
upp till 3 månader. Tranemo kommun är huvudman för
verksamheten som har finansierats med stöd av förbundet
sedan 2006, med tydligare pre-rehab inriktning sedan
januari 2010.
Verksamheten har erbjudit varierande arbetsuppgifter
kopplade till iordningställande och försäljning av skänkta
begagnade kläder, husgeråd, möbler m m.
I samverkan med resurser inom projekt Krut har viss
överbryggning mot extern praktik eller arbete kunnat ske
genom så kallad arbetsstödjare.

Gröna Vägen i Borås

Tekniska förvaltningen i Borås Stad har (med hel finansiering från förbundet) utfört verksamheten. Tidsbegränsning har skett till 12 veckors deltagande per individ och
avgränsning har fortsatt varit deltagare med stressrelaterad
problematik. Intag av nya deltagare har kontinuerligt skett
var tredje vecka enligt årets planläggning och de flesta
remitterades via Försäkringskassan. Flertalet inskrivna
upplevs ha haft en mycket oviss arbetskapacitet initialt.
Verksamheten har funnit sig väl tillrätta i Björbostugan
vid Ramshulan på Rya åsar. Därutöver har även vistelser
förlagts till naturen. Såväl remittenter som deltagare har
påvisat ett stort värde med den gröna inriktning och lugna
miljö som erbjudits.

Kartläggning och arbetsträning i Herrljunga,
Mark, Svenljunga, Ulricehamn och Vårgårda

Vid respektive arbetsmarknadsenhet har bedrivits olika
verksamheter med delfinansiering från samordningsförbundet. Inskrivningstiden och insatserna har anpassats
efter deltagaren.
Uppdragsgivaren har angett uppdrag och syfte vid ansökan. Aktuella handläggare har tillsammans med respektive
deltagare planerat omfattningen och personliga anpassningar. Arbetstiden har som vid flera andra aktiviteter ofta
varit låg från början (under tio timmar per vecka) för att
sedan gradvis ökas. Framförallt nyttjades verksamheterna
lokalt baserat på tidigare verksamheter inom respektive
arbetsmarknadsenhet. Utöver den kommunegna verksam-

kommunfullmäktiges handlingar | 17 Juni 2015

heten har fortsatt vissa verksamheter gjort gemensamma
aktiviteter i form av tex utflykter, matlagning och kreativt
skapande vilket breddar deltagarnas vyer och erfarenheter.
I Svenljunga har arbetsterapeut, hälsoutvecklare och sjuksköterska arbetat i ett team, och flera av deras deltagare
har erbjudits platser i den nyutvecklade Vintagebutiken.
Även näringslivet har upplåtit arbetsträningsplatser där
teamet i samverkan kunnat kartlägga individernas stödbehov och bistå i utveckling vid behov.
I Mark har externa aktörer utfört större delen av uppdraget. Verksamheten påbörjades under mars månad efter den
upphandling som avslutades i januari. Som ett komplement till de deltagarplatser Folkuniversitetet erbjudit har
de sociala företagen i samverkan genom Musketörerna
sålt arbetsträningsplatser vid sina olika arbetsintegrerande
företag. Geografisk placering av platserna är i Marks kommun samt Borås Stad.

Lotsen blev Jobb Borås

Arbetslivsförvaltningen i Borås Stad har varit huvudman
för Lotsen som startade i samverkan 2007. Lotsen har
under året helt inkluderats i arbetet som utvecklats inom
Jobb Borås och därmed har Arbetsförmedlingens medverkan under senare delen av året förlagts helt i ordinarie
placering istället för tidigare utlokaliserad personal. Den
tidigare Lotsens personalgrupp har nyttjats i alla de steg/
moment som ingår i Jobb Borås och en strukturerad
utveckling för individen likt Lotsens tidigare arbetssätt
följs i hela organisationen. Inom Jobb Borås återfinns såväl
Krutaktiviteter som specialkompetenser för att handlägga
särskilt komplexa fall. Flödet för hur en deltagare tas
emot av en handläggare och därefter får stöd i utveckling

genom aktiviteter individuellt och i grupp fram till en
arbetsplatsplacering är i stort lika som tidigare. Genom
förbundets delfinansiering av Jobb Borås har det koncept
Lotsen format kunnat erbjudas till fler och externt intresse
för verksamheten har fortsatt. Bl a har Hallands samordningsförbund gjort studiebesök hos Jobb Borås under året.

Ung Kraft i Bollebygd

Kommunen är utförare av och personalen samverkar inom
uppdragen om Ung Kraft, Krut och Aktiv hälsa. Många
gånger kompletterar verksamheterna varandra. Inskrivningstiden har som i flera andra verksamheter anpassats
efter deltagaren, med en beräknad sluttid inom 18 månader. Aktiviteten har utgjort en mötesplats som stimulerat
ungdomar med coachande samtal, sociala kontakter och
arbetssökaraktiviteter.

Uppföljning av budgetriktlinjer och mål
Samtliga insatser registreras i ett nationellt system för
uppföljning av samverkan, SUS.
Vissa aktiviteter har som planerat registrerat antal deltagare anonymt då dessa inte har haft som direkt inriktning
att påverka individens försörjning (Hälsostärkande aktiviteter har endast indirekt bidragit till detta genom ökad
anställningsbarhet).
Flertalet aktiviteter har till största del registrerat med utförligare uppgifter som efter utskrivning ger uppföljningsmöjligheter av förändrad försörjning etc.
Personer med exempelvis skyddad identitet har även i
dessa verksamheter undantagits från registrering och istället noterats anonymt.
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Deltagarantal

Insatsnamn
Totalt

Budget
antal delt

Antal
Antal delt unika delt

890

924

Antal nya
delt

Antal
avslut
delt

Antal nya
anonyma

Budget
antal
v-insats

Antal
v-insats

518

525

223

330

439

330

439

Aktiv Hälsa i Herrljunga

24

22

Aktiv Hälsa i Tranemo

15

7

Aktiv Hälsa i Ulricehamn

25

6

Aktiv Hälsa i Vårgårda

26

10

Aktiv Hälsa Bollebygd

25

8

Aktiv Hälsa Mark

45

40

Aktiv Hälsa Svenljunga

45

39

Aktiv Hälsa i Borås

75

Byggstenen

48

80

Folkuniversitetet, i Mark

60

72

Gröna Vägen

40

56
21

21

36

Kartläggning/Arbetsträning i Mark ***
KRUT Bollebygd
KRUT Brygghuset Borås

36

27

32

72

72

38

55

45

43
10

25

45

45

22

6

180

322

318

182

118

KRUT Herrljunga ¤

24

19

19

13

6

KRUT Mark

45

16

16

5

2

KRUT Svenljunga

25

39

37

23

39

KRUT Tranemo

15

4

4

KRUT Ulricehamn

25

72

72

37

72

KRUT Vårgårda

26

39

39

12

41

41

Lotsen**
praktik, Sociala företag i samverkan

9
33

12

10

samverkan, information och konferenser¤
Ulricehamnsprojektet

60

91

91

52

91

Ung Kraft i Bollebygd

25

51

51

28

26

***	Medfinansierar Krut Mark och inkluderas i budgeterat antal
tillsammans.
**	Då Lotsen under året haft strukturövergripande mål, att arbetssättet implementeras genom att helt integreras i Jobb Borås,
och förbundet endast delfinansierar utförandet har ingen
antalsbudget registrerats. Endast deltagare direkt knutna till
projekt Krut har kunnat särskiljas ur helheten.
*	Statistik sammanförd. Anonyma deltagare återfinns bland
deltagare Aktiv hälsa som ingått i krut
¤	Antal hålls lågt och har endast noterats för arrangemang helt
ägda och finansierade av förbundet.
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Övergripande, långsiktigt

Antalet anonyma deltagare är 223 och antalet deltagare
som registrerats med fullständiga personuppgifter är 924
personer, dvs 1 147 anonyma och komplett registrerade
tillsammans. Alla registreringar är inte unika individer. En
deltagare kan avslutas och börja på nytt i samma aktivitet,
se avvikelser i rött ovan, eller delta i två olika aktiviteter
samtidigt eller efter varandra vilket inte kan anges exakt
med tanke på att flera är anonyma.
För att uppnå en effektiv resursanvändning krävs att verksamheter bedrivs i samverkan och att god fördelning sker
till de deltagare som behöver tillgång till utvalda insatser.
Överlag har tillgången till aktiviteter varit god och utan
köer. Vissa platser har periodvis haft en väntetid på någon/
några veckor inför deltagande. Aktiv hälsa i Borås kommer
att byta utförare i början av 2015 och för att underlätta
ur individperspektiv har nyinskrivning tillfälligt pausats i
december. Verksamheter har bedrivits med bred geografisk
spridning och platser har fördelats till både kvinnor och
män.
Drygt 60 % av registrerade deltagare är 16-30 år, med
en inbördes variation mellan insatserna beroende på om
utbudet varit specifikt riktat eller ej. Andel kvinnor och
män har varierat något mellan olika ålderskategorier men
bildar tillsammans en mycket jämn könsfördelning för de
deltagarinsatser som registrerar med kompletta uppgifter. (53 % kvinnor, 47 % män) I åldersintervallet från
30 år och uppåt är kvinnornas andel överrepresenterad
(63 % mot 37 %) medan männen istället är något fler än
kvinnorna i de yngre åldrarna. Bland anonyma deltagare,
vilket främst gäller aktiv hälsa, finns däremot fler kvinnor
totalt.(122 kvinnor och 91 män)
Kännedomen om förbundet har ökats genom digitala
nyhetsbrev, fortsatt utdelning av trycksaker samt inte
minst med olika studiebesök, konferenser, mötesplatser
och ökade spridningsinsatser med anledning av förbundets
båda Socialfondsprojekt.
För konferenser, dialogmöten etc har antalsregistrering
noterats till 439 deltagande. Endast de aktiviteter som förbundet själva arrangerat har då räknats. Styrgruppsaktiviteter, referensgrupp etc ses som en persons deltagande även
då upprepade träffar varit aktuella. Strukturövergripande
volymregistreringar har således medvetet hållits på en låg
nivå och speglar inte hur många personer som totalt nåtts
av information.

För individen

Generellt är utbildningsnivån låg hos deltagarna. 38 %
har bara grundskola som högsta avslutade studieform, och

42 % har gått ut gymnasiet (dock ej säkerställt att det är
med kompletta/godkända betyg) Av de knappt 12% som
har någon form av högskolestudier eller eftergymnasial
utbildning är 5/6 kvinnor.
Målet är en ökad grad av egenförsörjning och en förbättrad arbetsförmåga, vilket oftast inleds genom utveckling
av hälsa och livskvalitet, eller påbörjande av studier.
Beroende på verksamheternas inriktning finns således en
skiftande målsättning även om de i ett långsiktigt perspektiv har samma syfte.
Verksamheterna har, inte minst genom projekt Krut, gett
förutsättningar till flexibilitet och personligt anpassade
lösningar och aktiviteter för ökad anställningsbarhet.
Deltagare har i hög utsträckning varit aktiva i planering
och genomförande och har därmed stärkts i aktivitetsförmåga och tilltro till sin förmåga vilket styrks av positiva
uttalanden etc. även om det inte genast leder hela vägen
till egenförsörjning.
De deltagare som involverats i samband gemensamma
konferenser etc ger starka vittnesmål om nyttan med att
bli sedd, ta del av ansvaret och sträva mot egenuppsatta
aktiviteter. Deltagare som gjort praktik i utlandet påvisar särskilt stora framsteg. En ökad daglig deltagandetid
(utökad tid från insatsens början till utskrivning) kan ses
som en annan indikator på uppnått mål. Förbättrad sömn,
kosthållning och minskade smärtproblem är exempel på
mjuka effekter som har lyfts fram.

För verksamheterna

Genom projekt Krut har flertalet verksamheter fortsatt
haft utbyte och konkret samverkan med andra verksamheter i förbundet så att framgångsrika ideer spridits.
Exempelvis gemensamma utflykter, studiebesök och olika
former av erfarenhetsutbyten. Projekt Kruts aktivitet för
transnationellt utbyte har haft deltagare med geografisk
spridning från samtliga kommuner utom Tranemo. Bland
övriga insatser förekommer deltagande över kommungränserna i liten skala.

För förbundet

Målet om grundläggande god ekonomisk hushållning som
att driva verksamhet inom fastslagna medelsramar har
uppfyllts under året. Budgeten har följts upp och rapporterats till medlemmarna kvartalsvis. Samtliga beräknade
kostnader för utveckling av verksamheter har inte upparbetats vilket gör att det egna kapitalet inte minskat fullt
ut enligt budget. Ekonomin är i balans och ger möjlighet
till att ytterligare eget kapital kan tas i bruk vilket skapar
handlingsfrihet inför 2015.
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Förbundet har inte haft några avkastningskrav, vilket är
helt i linje med lagstiftningens intention.

För samhället

Målsättningen är minskade sjuktal och minskad andel
personer i arbetsför ålder som är beroende av offentlig
försörjning samt att fler förvärvsarbetar.
54 % av alla unika avslutade deltagare var vid inskrivning
beroende av försörjningsstöd. Denna andel minskar till
27 % av i samband med utskrivning.
17 personer totalt var i arbete i samband med inskrivning,
men ej i full utsträckning (Tillsammans motsvarade deras
arbetsinsats motsvarande 5,9 heltidstjänster) Vid utskrivning förvärvsarbetar 108 personer. 61 av dessa har arbete
utan subventioner och 47 med någon form av lönesubvention.
Omräknat motsvarar deras gemensamma arbetsinsats 90,5
personer i heltidstjänster.
Av de 106 avslutade som hade sjukpenning/rehabpenning
vid inskrivning har 73 personer kvar samma ersättning vid
utskrivning, 12 personer har istället sjuk/aktivitetsersättning och övriga har aktivitetsstöd, ingen offentlig försörjning, a-kassa och 3 personer har annan offentlig försörjning. Det kan tolkas som att många ökat sina möjligheter
till framtida arbete även om de inte i dagsläget nått fram
till förvärvsarbete, medan ca 11 % tidigare kan ha haft
fel ersättningsform vilket då har korrigerats för bättre
resursnyttjande.
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Antalet personer som efter avslutat aktivitet inte längre är
beroende av offentlig försörjning tredubblas nästan från
34 till 96 personer.
Förändringsprocenten för män och kvinnor avviker ibland
från varandra. Bland de som efter avslutad åtgärd fortsatt
har sjukpenning/rehabpenning är kvinnorna exempelvis
klart överrepresenterade. Männen lämnar i 50 % av fallen
sjukskrivning medan motsvarande siffra för kvinnorna är
ca 25 %.
Generellt hämtas statistik om antal deltagande, resultat
och mål ur det nationella systemet för uppföljning av
samverkan, SUS. Noteras kan att SUS fortfarande är ett
system under uppbyggnad och fortsatt har vissa svagheter.
Som ett komplement till det nationella systemet sammanställdes under året en fristående utvärderingsrapport av
Ehneström utvärdering AB, för att mäta resultat och mål
efter genomförande av projekt Krut.
I ett stycke om socioekonomiska vinster ur Ehneströms
rapport anges t ex de samhällsekonomiska vinsterna av att
fyra (av totalt sex) deltagare från Marks kommun kommit
i arbete efter genomförd utlandspraktik. Förutsatt att de
inte åter hamnar i utanförskap skulle värdet för samhället
förenklat kunna omräknas schablonartat till exempelvis
87 platser i äldreomsorgen eller 128 förskoleplatser. Även
om det är ett kalkylverktyg och inte exakta siffror ger det
en indikation om att arbetet som görs för målgruppen är
ekonomiskt lönsamt för samhället.
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Uppföljning per kostnadsställe:

Nettokostnad i tkr per område

Förbundsverksamheter

Utfall
jan-dec
2014

Budget
jan-dec
2014

Avvikelse
jan-dec
2014

Prognos
helår
2014

Budget
helår
2014

1001

Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc)

-335

-280

-55

-300

-280

1003

Gemensamma kostn. (revision, SUS, ek service)

-193

-250

57

-250

-250

1010

Kansli (personal, hyra, IT, div mtrl)

-996

-1 375

379

-1 000

-1 375

2000

Information (del av VG-informatör, trycksaker)

-1

-75

74

-75

-75

3001

Lotsen i Borås

-1 500

-1 500

0

-1 500

-1 500

3002

Aktiv Borås

-310

-300

-10

-300

-300

3004

Kartläggning/uppföljning/utvärdering

-100

-300

200

-100

-300

3005

Utbildning/Utveckling

-3 925

-4 240

315

-3 900

-4 240

3006

Gröna Vägen i Borås

-1 200

-1 200

0

-1 200

-1 200

3007

Aktiv Hälsa i Mark

3008

Arbetslivsinriktade aktiviteter Mark

3010

Aktiv Hälsa Bollebygd

3011

Unga Vuxna Bollebygd

3012

Aktiv Hälsa Svenljunga

3013

Arbetslivsinriktade aktiviteter Svenljunga

3015

Byggstenen i Tranemo

3016

Ulricehamnsprojektet Arbetscenter

3018

Vårgårda arbetslivsinriktad verksamhet

3019

Herrljunga arbetslivsinriktad verksamhet

3020
3021

-228

-228

0

-228

-228

-2 439

-2 600

161

-2 500

-2 600

-79

-79

0

-79

-79

-671

-671

0

-671

-671

-290

-290

0

-290

-290

-665

-665

0

-665

-665

-1 195

-1 195

0

-1 195

-1 195

-1 668

-1 668

0

-1 668

-1 668

-763

-763

0

-763

-763

-763

-763

0

-763

-763

Tranemo Aktiv hälsa

-36

-36

0

-36

-36

Ulricehamn Aktiv hälsa

-77

-77

0

-77

-77

17 434

-18 555

1 121

-17 560

-18 555

Delumma

*K
 ostnadsställe 3005 omfattar utbildningsinsatser till sociala företag och personal samt utvecklingsinsatser kring Krut i Jobb Borås
och utlandspraktik efter projektperioden.
* Kostnadsställe 3008 omfattar Marks kommun, och Folkuniversitetet samt Musketörernas insatser

De positiva avvikelserna på kostnadsställe 1010 härrör
främst från att kansliets personal tagit större uppdrag
inom projekt över gränserna än vad som budgeterats och
att ESF då bekostat tjänsterna.
I övrigt kan noteras att det strukturövergripande kartläggningsuppdraget (kst 3004) begränsades efter en inledande
förstudie och beträffande kostnadsställe 3005 och 3008 är
det främst utlandspraktik samt uppstart av ny verksamhet
som lett till mindre kostnader än beräknat. Uppstart av
upphandlad verksamhet tog lite tid initialt och de sociala
företagen har inte fullt ut nyttjad kostnadsposten för
utbildningar och coachande administration.
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Nettokostnad i tkr per område

Utfall
jan-dec
2014

Budget
jan-dec
2014

Avvikelse
jan-dec
2014

Prognos
helår
2014

Budget
helår
2014

3024

Krut Gemensamma resurser

-1 039

-2 092

1 053

-1 046

-2 092

3025

Krut Bollebygd

-458

-159

-299

-458

-159

3026

Krut Borås

-2 644

-1 738

-906

-2 662

-1 738

3027

Krut Herrljunga

-328

-179

-149

-328

-179

3028

Krut Mark

-210

-223

13

-210

-223

3029

Krut Svenljunga

-272

-340

68

-326

-340

3030

Krut Tranemo

-94

-119

25

-94

-119

3031

Krut Ulricehamn

-292

-215

-77

-292

-215

3032

Krut Vårgårda

-267

-183

-84

-267

-183

-5 604

-5 248

-356

-5683

-5 248

Projekt Krut

Delsumma

Notera att en förskjutning har skett så att främst transnationella kostnader har belastat kst 3025 och 3026 istället
för 3024 där de budgeterats. Resursen har nyttjats gemensamt men köpts genom dessa kommuner.

Projekt Över gränserna

Utfall
jan-dec
2014

Budget
jan-dec
2014

Avvikelse
jan-dec
2014

Prognos
helår
2014

Budget
helår
2014

Krut implementeringsprojekt

-1 040

-1 316

276

-1316

-1 316

Delumma

-1 040

-1 316

276

-1316

-1 316

Nettokostnad i tkr per område

3033

Nettokostnad i tkr per område

Sammanställning All verksamhet

Utfall
jan-dec
2014

Budget Avvikelse
jan-dec
jan-dec
2014
2014

Prognos
helår
2014

Budget
helår
2014

delsumma Förbundsverksamhet

-17 434

-18 555

1 121

-17 560

-18 555

delsumma Krut

-5 604

-5 248

-356

-5 683

-5 248

delsumma Över Gränserna

-1 040

-1 316

276

-1 316

-1 316

Total summa verksamhet

-24 078

-25 119

1 041

-24 559

-25 119

Nettokostnad i tkr per område

Kostnader avräknat ESF-stöd

Utfall
jan-dec
2014

Budget Avvikelse
jan-dec
jan-dec
2014
2014

Prognos
helår
2014

Budget
helår
2014

summa verksamheter

-24 078

-25 119

1 041

-24 559

-25 119

980

1 316

-336

1 316

1 316

5 821

4 928

893

5 821

4 928

-17 277

-18 875

1 598

-17 422

-18 875

3034

Erhållna intäkter/bidrag KRUT implementering

3035

Erhållna intäkter/bidrag KRUT
Summa
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Ledning och administration
Styrelsen

Styrelsen som leder Sjuhärads samordningsförbund har
bestått av fyra ledamöter och tio ersättare. Kommunerna,
som tillsammans utgör en part, har vardera haft en
representant som fördelas på en ledamot och sju ersättare
medan övriga tre parter haft en ledamot och en ersättare
per part.
Styrelsen har under året haft sex möten: 10 januari
(enkom för upphandling av verksamhet), 27 januari, 24
mars, 8 maj, 19 augusti samt 27 november. Ordförande,
vice ordförande och andre vice ordförande har under året
bildat presidium som har träffats inför styrelsemöten.
Styrelsen har med flera representanter deltagit i årets nationella konferens i Uppsala samt med några representanter deltagit vid Sociala företagskonferensen, projekt krut
slutkonferens samt andra viktiga event. Ordförande och
vice ordförande höll föredrag den 30/6 samt 2/7 i Almedalen. Under året har styrelsen särskilt uppmärksammat den
transnationella aktiviteten över gränserna.
Sex representanter träffade deltagarna före, under och efter
förbundets första egenarrangerade utlandspraktik. Vid
besöket på Island träffade ledamöter och personal även
ett flertal lokala myndigheter och stödorganisationer. Vid
förbundets egen dag den 24/10 förmedlades erfarenheter
och då inbjöds även ägarrepresentanter för samtliga parter
till särskilt ägarsamråd.

Beslutande ledamöter:

Margareta Lövgren (M), Marks kommun, Ordförande
Dan Rodahl Försäkringskassan, Vice ordförande t o m 23
nov.
fr o m 24 nov var istället Ann Larsson beslutande för
Försäkringskassan
Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen, Andre vice
ordförande
Kerstin Söderlund, Arbetsförmedlingen tom 2014 06-30
därefter tillträdde Peter Sand Larsson som beslutande för
Arbetsförmedlingen

Ersättare

Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen
t o m 2014 01-31 var Lars Hermansson, Försäkringskassans ersättare,
Ann Larsson, Försäkringskassan var ersättare 1/2 -23/11
och from 24/11 var Andreas Pettersson, Försäkringskassan
ersättare (då Ann utsetts till beslutande ledamot)
Peder Danesved (Fp), Västra Götalandsregionen
Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad

Rune Pettersson (C), Svenljunga kommun
Gulli Håkanson (Fp), Ulricehamns kommun
Margaretha Almqvist-Malmsjö (M), Bollebygds kommun
Viktoria Haraldsson (C), Tranemo kommun
Christina Abrahamsson (M) Herrljunga kommun
Marianne Andersson (C), Vårgårda kommun

4-parts grupp

Till stöd inför vissa av styrelsens beslut konsulterades
under första delen av året en 4-partsgrupp bestående av en
representant per part. (uppdraget ryms inom respektive
organisations ordinarie verksamhet) Parallellt med detta
fanns första halvåret en styrgrupp med motsvarande funktion.
Under andra halvåret, efter att styrgruppen för Projekt
Krut upphört, har en representant per medlem kallats till
4-partsmöte. Styrgruppen för ESF projekt Krut gav en
möjlighet för samtliga parter att påverka och följa utvecklingen vilket saknats för förbundet som helhet. Mot slutet
av året tog styrelsen initiativ till att förnya förankrings
och behovsprocessen så att parterna oavsett projekt eller
inte skall ha en för alla medlemmar transparent och tydlig
beredningsväg till styrelsen.

Personal och lokaler

Förbundet har inte haft egen anställd personal under året.
För varje individinriktad verksamhet har en utförande
part haft egenanställd eller inhyrd personal som de har
tagit ansvar för och hållit med lokaler för i enlighet med
årets verksamhetsavtal.
För gemensam övergripande administration har förbundet
fortsatt under året köpt tjänster från medverkande parter:
Förbundschef, Anna Fagefors, En heltidstjänst för förbundets övergripande förvaltning enligt styrelsens anvisningar.
Processledare/projektledare, Pernilla Knutsson heltidstjänst för central ledning av Projekt Krut och Över
Gränserna samt därefter processledning samt verksamhetsutveckling.
Projektekonomi och administration, Helena Thelin och
Malin Ekunger, Två deltidstjänster (80 resp 50 % av heltid) kopplat till ESF-Projekt Krut samt Över Gränserna.
Samlokalisering har skett med NKA, Nationellt kompetenscenter för anhöriga på adress Olovsholmsgatan 32 i
Borås fram till slutet av maj. Därefter har kansliet delat
lokaler på Österlånggatan 12A med personal inom Lotsen/
Jobb Borås i väntan på att kunna tillträda mer permanenta
lokaler på Österlånggatan 74 i enlighet med överenskommelse genom Arbetslivsförvaltningen i Borås Stad.
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Därutöver har möteslokaler återkommande hyrts för
baskurs i psykiatri samt ett flertal andra små och stora
sammankomster.

Externa resurser

Ytterligare resurser köps in av förbundets parter eller andra
externa leverantörer.
Bokföring, redovisning och hantering av styrelsens
arvoden etc köps av Västra Götalandsregionen och utförs
av ekonomiservice i Mariestad samt Löneservice i Vänersborg.
Förbundet har även finansierat en andel av resurspersoner
som på deltid gemensamt nyttjas av alla samordningsförbund i Västra Götaland:
Helena Johansson har arbetat med verksamhetsuppföljning, analyser, rapporter och utbildning kopplat till SUS
(sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan).
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Uppdrag kring information kopplat till hemsidan www.
samverkanvg.se har under året köpts av Västra Götalandsregionen och utförts av Ann-Sofie Mellqvist. Nyttan och
kostnaden fördelas på samtliga samordningsförbund i
Västra Götaland. Under året har uppdatering av hemsidan
påbörjats
För projekt Krut har fortsatt fristående följeforskning/utvärdering anlitats av Ehneström utvärdering AB i enlighet
med den upphandling som utfördes vid projektstart.
Konsulter/Föredragshållare har även anlitats i samband
med olika konferenser och informationsinsatser. Tjänster
har köpts för att ta del av kunskap från professionella
föredragshållare och även för att ta del av erfarenheter från
tidigare deltagare.
Förbundet betalar en årlig kostnad för revision.
Kommunerna och regionen har genom Regionfullmäktige utsett Thomas Gustafson till gemensam revisor. För
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utses en gemensam revisor. Sedan 2012 har Deloitte upphandlats, för
avtalsperiod om tre år, och Pernilla Rehnberg har utsetts
som revisor.
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Ekonomi
RESULTATRÄKNING
Utfall jan-dec
2014

Utfall jan-dec
2013

6 800 598,00

8 471 789,00

7,32

-2,55

6 800 605,32

8 471 786,45

-186 991,91

-140 250,44

Intäkter
Övriga bidrag Not. Krut Medel från ESF-rådet
Övriga intäkter
Summa Verksamhetens intäkter
Kostnader
Arvoden
Reseersättning

-84 768,44

-19 821,10

Sociala avgifter

-53 434,00

-39 096,00

-1 005 135,57

-647 220,90

Övriga Personalkostnader
Verksamhetsanknutna kostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader

-22 527 967,54 Not 2
-9 975,00
-210 037,29 Not 3

-22 814 916,25
-23 699,00
-214 108,08

Summa Verksamhetens kostnader

-24 078 309,75

-23 899 111,77

RES1 Verksamhetens nettokostnad

-17 277 704,43

-15 427 325,32

Erhållna bidrag från huvudmännen

15 060 000,00

15 060 004,00

Övriga finansiella intäkter

20 956,03

81 072,92

Övriga finansiella kostnader

-1 156,00

-1 708,00

Summa Finansiella intäkter/kostnader

15 079 800,03

15 139 368,92

RES2 Res före extraordinära poster spec beslut

-2 197 904,40

-287 956,40

Extraordinära intäkter

0,00

0,00

Extraordinära kostnader

0,00

0,00

-2 197 904,40

-287 956,40

RES3 Periodens resultat

Not 2 Verksamhetsanknutna kostnader

Jan-dec 2014

5538

Verksamhetsanknutna IT-kostnader

5539

Övriga verksamhetsanknutna tjänster

5540

Övriga verksamhetsanknutna kostnader

-8 406 514,16

5541

Verksamhetsanknutna personalkostnader

-1 094 423,00

5542

Verksamhetsanknutna resekostnader

-394 864,46

5543

Verksamhetsanknutna lokalkostnader

-29 625,00

5544

Verksamhetsanknutna utbildnings-, kurs- & konferenskostnader

5545

Verksamhetsanknutna trycksaker

-90 582,00

5547

Verksamhetsanknuten postbefordran

-16 012,80

5548

Verksamhetsanknuten telefonkostnad, mobil

-23 498,86

5549

Verksamhetsanknuten hyrbilskostnad
Summa:

-22 577,53
-10 616 465,58

-1 830 360,29

-3 043,86
-22 527 967,54
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Not 3 övriga kostnader

Jan-dec 2014

6230

Datakommunikation

-7 801,20

6419

Övriga förbrukningsinventarier

-8 245,60

6451

Kontorsmaterial

-8 511,91

6471

Trycksaker

-3 144,00

6799

Övriga frakter och transporter

-1 920,00

6911

Kostnader för information och

7071

Representation (ej personal)

-3 161,08

7212

Tele, mobil

-2 545,00

7251

Postbefordran

-1 622,40

7541

IT-tjänster

7551

Konsultarvoden spec utredn

-89 828,00

7599

Övriga tjänster

-76 741,00

7619

Övriga kostnader

-5 699,84

-613,26

-204,00

Summa:

-210 037,29

BALANSRÄKNING
Ingående
balans
2014-01-01

Förändring

Utgående
balans
2014-12-31

Anläggningstillgångar

0,00

0,00

0,00

Summa anläggningstillgångar

0,00

0,00

0,00

5 501 099,34

-2 665 757,34

Tillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Likvida medel

2 835 342,00 Not 1

6 559 805,57

85 401,02

Summa omsättningstillgångar

12 060 904,91

-2 580 356,32

9 480 548,59

6 645 206,59 Not 2

Summa tillgångar

12 060 904,91

-2 580 356,32

9 480 548,59

6 367 351,27

0,00

6 367 351,27

0,00

-2 197 904,40

-2 197 904,40

6 367 351,27

-2 197 904,40

4 169 446,87

Kortfristiga skulder

5 693 553,64

-382 451,92

5 311 101,72 Not 3

Summa skulder

5 693 553,64

-382 451,92

5 311 101,72

12 060 904,91

-2 580 356,32

9 480 548,59

Eget kapital, avs och skulder
Eget kapital
Eget kapital
Periodens resultat
Summa Eget kapital
Skulder

Summa Eget kapitel, avs. Och skulder
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Not 1: Kortfristiga fordringar
1511

Kundfordringar

1687

Redovisningskont, Ludvikamoms

1712

UB 2014-12-31
78 272,00
174 570,00

Upplupna intäkter

2 582 500,00

Summa:

2 835 342,00

Not 2: Likvida medel
1930

Bankgiro

1970

Företagskonto

6 560 056,62
85 149,97

Summa:

6 645 206,59

Not 3: Kortfristiga skulder
2411

Leverantörsskulder

3 575 705,00

2711

Innehållen personalskatt

11 095,00

2931

Upplupna sociala avgifter

9 040,00

2991

Upplupna kostnader

1 715 261,72

Summa:

5 311 101,72

Sammanfattning

Belopp i tkr

Utfall
jan-dec
2014

Budget
jan-dec
2014

Avvikelse
jan-dec
2014

Prognos
helår
2014

Budget
helår
2014

Utfall
jan-dec
2013

1. Nettokostnad och finansnetto

-17 258

-18 875

1 617

-17 422

-18 875

-15 348

2. Bidrag

15 060

15 060

0

15 060

15 060

15 060

3. Resultat

-2 198

-3 815

1 617

-2 362

-3 815

-288

4. Utgående EK

4 169

6 367

Ägarparternas bidrag
* k ommunerna bidrar med andel i relation till befolkningsmängd
vid föregående halvårsskifte. Resp kommun andel i kr:

Bidrag i kr
Försäkringskassa

3 765 000

Bollebygd

Arbetsförmedlingen

3 765 000

Borås

Kommuner*

3 765 000

Herrljunga

164 000

3 765 000

Mark

597 000

Hälso- och sjukvårdsnämnd
Totalt
(Övriga bidrag, ESF

15 060 000
6 800 598)

151 000
1 862 000

Svenljunga

182 000

Tranemo

205 000

Ulricehamn

408 000

Vårgårda

196 000
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Finansieringsanalys
Löpande verksamhet
Årets resultat

-2 197 904,40

Kassaflöde från löpande verksamhet

-2 197 904,40

Förändring av rörelsekapital
Kortfristiga fordringar

2 665 757,34

Kortfristiga skulder

-382 451,92

Överlåtelse inkomster
Förändring av rörelsekapital

2 283 305,42

Investeringar
Investeringar

0,00

Investeringsnetto

0,00

Finansieringar
Långfristiga fordringar

0,00

Långfristiga skulder

0,00

Finansieringsnetto

0,00

Förändring av likvida medel

85 401,02

Kontroll (Se Balansrapporten)
UB Likvida medel

6 645 206,59

IB Likvida medel

6 559 805,57

Summa:

85 401,02

Underskrifter
Borås 2015- 02 - 24
Margareta Lövgren
Marks Kommun		
Ordförande

Cecilia Andersson,
Västra Götalandsregionen

Ann Larsson		
Försäkringskassan		
Ordinarie ledamot

Peter Sand Larsson
Arbetsförmedlingen
Vice ordförande
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Nr 66
Årsredovisning 2014 för Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund
2015-05-11

Dnr 2015/KS0247 107

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Från S ödra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Direktionen
Protokollsutdrag 2015-03-20

Räddningstjänstförbundet redovisar ett resultat för 2014
på +3,3 mnkr, jämfört med +3,3 mnkr för 2013. Förbundets egna kapital var vid årsskiftet 33,7 mnkr, balansomslutningen 116,1 mnkr och soliditeten 29 % (f å 28 %).
Borås Stads driftbidrag 2014 till förbundet var 70,9 mnkr
(f å 69,5).
Enligt lagen om kommunalförbund ankommer det på
respektive förbundsmedlem att besluta om ansvarsfrihet
för förbundsdirektionen. Revisorerna föreslår att ansvarsfrihet beviljas.

§ 24
Årsredovisning 2014
Årsredovisning har utarbetats enligt bifogade handlingar.
Verksamheten under 2014 har genomförts enligt beslutat
handlingsprogram och verksamhetsplan. Årets resultat
visar ett överskott 3,3 mnkr, med en omsättning under
året på ca 162,7 mnkr.
Följande poster påverkar resultatet jämfört med budget
2014;
mnkr

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef

•

Återbetalning AFA ej genomförd

-0,9

•

Avtal IVPA ej klart

-0,7

•

Lägre ränteintäkter

-0,3

•

Lägre pensionskostnad

+1,0

•

Högre intäkt automatiska brandlarm

+1,2

•

Vakanser samt utebliven löneöversyn RIB

+1,3

•

Framflyttning av projekt (ny hemsida, Agresso,
RIB-löner digitalt)

+1,0

•

Avskrivningar

+0,2

•

Fastighetskostnader samt diverse

+0,5

Direktionen beslutar enhälligt
att fastställa årsredovisningen för år 2014
att	tillsammans med revisionsberättelse överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige i respektive
medlemskommun för bedömning av ansvarsfrihet för
direktionen
att förklara paragrafen omedelbart justerad
Vid protokollet
Susanne Kling
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Från R
 evisorerna i Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund
2015-03-05
Till fullmäktige i
Bollebygds kommun
Borås Stad
Marks kommun
Svenljunga kommun
Tranemo kommun
Ulricehamns kommun

Revisionsberättelse för år 2014
Vi, av respektive fullmäktige utsedda revisorer, har
granskat den verksamhet som bedrivits i Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund (organisationsnummer
222000-0810) av dess direktion.
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter
som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det
finns en tillräcklig intern kontroll.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet intern
kontroll och räkenskaper och pröva om verksamheten
bedrivits enligt de uppdrag, mål och föreskrift som gäller
för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god
revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen
och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts
med den inriktning och omfattning som behövs för att ge
rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
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Vi bedömer sammantaget att direktionen i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund i allt väsentligt har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit
tillräcklig.
Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som
direktionen uppställt.
Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i
densamma.
Vi åberopar bifogad rapport.
Borås den 2015-03-05
Nils-Bertil Andersson
Mai Andersson		
Eve Svensson		

Nils-Gunnar Blanc
Nils Gösta Sjörén
Mats Jönsson

Bilagor:
Till revisionsberättelsen hör bilagan:
De sakkunnigas rapport
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Från EY Building a better working world

Rapportering av intern kontroll
och bokslutsgranskning 2014
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
1. Inledning
Vår granskning har skett i enlighet med god revisionssed
och täcker således endast områden och aspekter väsentliga för revisionen och är inte av sådan omfattning att
den täcker in alla tänkbara svagheter i rutiner och intern
kontroll. Detta innebär också att kommentarerna i denna
rapport endast avhandlar de händelser som kommit till vår
vetskap inom ramen för en lagstadgad revision.
Nedan sammanfattas de noteringar som gjorts i samband
med granskningen. Föreliggande rapport är upprättad i
avvikelseform, vilket innebär att det som granskats utan
notering inte kommenteras.

2.	Väsentliga händelser under året
Under 2013 genomfördes förändringar i verksamheten
utifrån den genomförda verksamhetsanalysen samtidigt
som det genomfördes förändringar av avskrivningstider för
materiella anläggningstillgångar samt att det gjordes ny
bedömning avseende de anställdas faktiska pensionsålder.
Dessa har fått fortsatt genomslag i 2014 års räkenskaper
men under året har det ur ett redovisningsmässigt perspektiv inte skett några större förändringar.
Under året har det genomförts förändringar i inköpsprocessen.

3.

Rapportering av intern kontroll

3.1

Revisionsstrategi

Vi har tillämpat substansgranskningsansatsen som revisionsstrategi. Denna innefattar att vi skaff oss en förståelse
för hur förbundets väsentliga processer fungerar och utvärderar dessa. Vi ställer frågor för att förstå vad som kan
gå fel i processerna och hur förbundet hanterar detta, men
testar inte kontroller.

3.2

Granskningsinriktning

Vår granskning av den interna kontrollen omfattar granskning och bedömning av följande rutiner och konton enligt
upprättad granskningsplan:
•
•
•
•

Bokslutsprocessen
lnköpsprocessen
Löneprocessen
Försäljningsprocessen

Ovanstående granskning av rutiner innebär att vi följer
hela flödet, det vill säga, från det att en intäkt eller kostnad genererats tills dess att bokning i huvudboken utförs
och slutlig reglering sker. Vi har även utfört vissa allmänna
revisionsåtgärder såsom:
•
•
•
•
•

Stickprov på momsredovisningar
Avstämning av väsentliga konton
Kontoanalyser
Kontroll av sociala avgifter/källskatt
Läsning av leverantörsfakturor och verifikationer med
avseende på attest, moms, rörelsegiltighet m m
• Försäkringar
• Uppföljning av revisionsrapport från 2013 års granskning
3.3	Gjorda iakttagelser avseende intern
kontroll/löpande granskning

Noterade iakttagelser avseende intern kontroll framgår av
bifogad bilaga.

3.4

Delårsbokslut

Översiktlig granskning har skett avseende delårsbokslut
per 2014-08-31. Några väsentliga iakttagelser i samband
med delårsbokslutet noterades inte. Rapportering av
delårsbokslut utfördes under hösten 2014 och avrapport
separat.

4.	Rapportering av
bokslutsgranskning
4.1

Resultaträkning

Arets resultat uppgår till 3,3 mnkr att jämföra med 3,3
mnkr för 2013, det vill säga i linje med föregående år.
Resultatet är dock 3,3 mnkr bättre än budget vilket främst
beror på ej genomförda projekt och konferenser samt högre intäkter än budgeterat såsom intäkter för automatlarm.
Kommunbidraget för 2014 uppgår till 142,4 mnkr, vilket
är en ökning från 2013 med 2,8 mnkr då bidraget uppgick
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till 139,6 mnkr. övriga intäkter uppgår till 20 mnkr
att jämföra med 2013 års intäkter på 21 mnkr. I övriga
intäkter för 2013 ingick engångsintäkter om ca 1,9 mnkr
avseende återbetalning av AFA försäkringsmedel, vilket
inte finns 2014. Intäkter för Trygghetslarm har försvunnit
under 2014, vilket påverkar intäkterna med ca 1,4 mnkr
medan posten har ökat med en engångsintäkt avseende
branden i Sala om ca 0,7 mnkr.
Verksamhetens kostnader exklusive avskrivningar har
ökat från 150,7 mnkr till 154,7 mnkr, en ökning med 4
mnkr. Detta beror främst på personalkostnader som har
ökat dels med löneökningar och att den engångseffekt som
fick genomslag på pensioner år 2013 inte har motsvarande
effekt i år. övriga kostnader ligger i ungefärligt i nivå med
föregående år.

4.2

Pensionsavsätt

Förbundet redovisar sin pensionsskuld enligt den lagstadgade blandmodellen där förpliktelser att betala ut pensionskostnader som intjänats innan 1998 skall redovisas
utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse. Total
avsättning för pensioner intjänade efter 1997 har ökat från
46,5 mnkr 2013-12-31 till 50,6 mnkr per 2014-12-31.
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4.3

Maskiner och inventarier

Årets anskaffningar inklusive pågående investering uppgår
till ca 6,8 mnkr (3,7 mnkr). Av dessa har vi granskat större
poster mot underlag. De största anskaffningarna under
året avser fordon. Arets avskrivningar på 4,7 mnkr är en
minskning med ca 1,6 mnkr jämfört med 2013. Detta
beror på den ändring av avskrivningstider som genomfördes under 2013.

4.4

Övrigt

Vår bedömning är att granskat material i huvudsak, med
beaktande av ovanstående kommentarer, överensstämmer
med lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed och att bokslutet och årsredovisningen i alla
väsentliga delar är korrekt upprättat och ger en rättvisande
bild av förbundets resultat och ställning.
Om ni har frågor kring ovan nämnda noteringar står vi
gärna till tjänst med kompletterande uppgift
Göteborg den 5 mars 2015
Hans Gavin		
Frid Nyström
Huvudansvarig revisor
Granskningsledare
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Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Årsredovisning

2014
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Året som gått
I spåren av pågående klimatförändringar ser vi allt fler extrema vädersituationer. Under 2014 noterades
flera rekord i Sverige, bland annat hade Falun 35,1 grader varmt den 4 augusti. Ett annat rekord sattes i juli
månad med ca 193 000 registrerade blixtnedslag i landet.
Efter en period med torka och barmark i januari månad startade en brand i Laerdal Norge som fick förödande konsekvenser för samhället. Branden startade i buskvegetation och spred sig mycket snabbt i den
starka vinden och antände 35 hus. Flera hundra personer fick föras till sjukhus för vård, som tur var utan
svårare skador. All el och teleförsörjning till samhället var helt avbruten under flera dagar.
Den 31 juli startade en skogsbrand i Västmanland. Till en början betraktades den som en ordinär skogsbrand men som med hänsyn till extrema väderförhållanden utvecklades till Sveriges största skogsbrand
genom tiderna. Vid branden omkom en man och en person brännskadades mycket svårt, ca 25 hus brann
ner eller eldhärjades och ca 13 800 ha skog brandskadades. Tjugofem brandmän från SÄRF tillsammans
brandpersonal från hela landet deltog i denna omfattande räddningsinsats.
Nästan samtidigt med branden i Västmanland drabbades Halland av mycket svåra översvämningar där
flera bostadsområden fick evakueras.
Detta är några av de oönskade händelser som kan kopplas till extrema vädersituationer 2014. Händelserna
visar vikten av att SÄRF tillsammans med sina medlemskommuner stärker sin planering för att bättre stå
rustade inför framtiden.
Verksamheten 2014 är planerad efter handlingsprogram 2012-2015 med dess ambitionsnivå och övergripande mål. Planerade verksamhetsmål för 2014 är i stort genomförda.
2014 är sista året på denna mandatperiod. Det innebär att några förtroendevalda lämnar Direktionen för
att göra plats för nyvalda. Vi tackar ledamöter som lämnar oss för det arbete och den entusiasm som de
visat för SÄRF. Avslutningsvis vill vi tacka alla medarbetare för ett gott arbete och för att ni på ett engagerat sätt tar er an utvecklingen av vårt förbund.

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

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

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

Uppdrag

Förebygga

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

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

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

Stöd till kommunerna

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

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

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

Förebyggande

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

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

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

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

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

kommunfullmäktiges handlingar | 17 Juni 2015

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

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

618

bostäder besökte
vi för att informera
om brandskydd
under 2014

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

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

4 000
skolelever i brandkunskap under 2014

Övrigt säkerhets- och trygghetsarbete
Vi deltog, i mindre utsträckning än förväntat, i nätverksträffar
tillsammans med säkerhetssamordnarna i Sjuhäradskommunerna. Vi medverkade i viss utsträckning i kommunernas
säkerhets- och trygghetsarbeten, till exempel genom deltagande i lokala brottsförebyggande råd, POSOM-grupper och
arbete med sociala risker.
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Vi deltar i samverkansprojektet Borås Rent och Snyggt
tillsammans med Borås Stad, Borås Energi och Miljö, AB Bostäder och polisen. Inom projektets ramar drivs Mobile Info
Center vars syfte är att nå invandrargrupper med samhällsnyttig information så som brandsäkerhet och avfallshantering.
Vi har nyttjat Mobile Info Center för att sprida information i
områden som drabbats av anlagda bränder under året.
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SÄRF har ett avtal med Borås Stad som rör en administratörstjänst för Civilförsvarsförbundet. Civilförsvarsförbundet ansvarar för utbildningen av Borås Stads Frivilliga Resursgrupp,
FRG. Frivilliga Resursgruppens uppgift är att finnas till hands
för kommunen och räddningstjänsten när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen. Det kan till exempel
vara vid en stor olycka eller brand, plötslig översvämning
eller annan så kallad extraordinär händelse. Under året har
FRG övat på upprättande av stab och bandvagnskörning med
personal från SÄRF. Civilförsvarsförbundet har drygt 220
medlemmar i Borås och FRG har omkring 35 medlemmar.

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

Extern utbildning

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

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

Barn och unga

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

Insats och beredskap

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

IVPA

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

Lokaler

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

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

Rekrytering

Insatser under 2014

Den största delen av beredskapsförlagd utryckningspersonal
inom SÄRF består av RIB-personal, räddningstjänstpersonal i
beredskap. Det har under flera år varit svårt, att på flera orter,
fylla det rekryteringsbehov som finns. Vi försöker hela tiden
att hitta nya vägar för att lyckas bättre med rekryteringen och
är även flexibla med tjänstgöringen för att tillgodose krav från
bland annat arbetsgivare. Trots detta har vi orter med en hög
arbetsbelastning på befintlig personal och vi har vid ett par
tillfällen tvingats gå ner i bemanning för att skapa en någorlunda hållbar arbetssituation.
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Antalet larm under 2014 var 2 624 stycken. Det är något färre
än föregående år då förbundet hade 2 663 larm.
Den vanligaste larmtypen är Automatlarm ej brand som står
för omkring 25 % av det totala antalet larm. Det är en hög
siffra som i stort sett legat på samma nivå under de senaste
åren. IVPA, I väntan på ambulans, är en annan vanlig larmtyp.
Under 2014 larmades SÄRF 544 gånger, vilket är en av de
högsta siffrorna sedan vi inledde samarbetet med Ambulanssjukvården 2006. Dock har antalet stationer som åker på
IVPA-uppdrag blivit fler och larmkriterier ändrats genom åren
vilket gör att det inte går att jämföra utvecklingen enbart sett
till antalet larm.
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En av årets händelser

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

bilden bland passagerarna var att diket var fyllt med sprängsten som delvis slet upp sidan på bussen och tillsammans med
glassplitter från sidorutor träffade passagerare. Två passagerare klämdes fast mellan bussen och marken.
De fastklämda togs loss genom klippning och dellyft av bussen. Samtliga var evakuerade ungefär 75 minuter in i insatsen
och 90 minuter efter avåkningen. Allvarligt skadade togs till
Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS, med ambulans. Lindrigt skadade togs till vårdscentraler med bussar.
Olyckan skapade ett stort lednings- och samverkansbehov.
För räddningstjänstens del befann sig tre personer som
ledningsstöd på skadeplats. Dessa skötte framförallt samverkan med polis och ambulans samt dokumentation. Den inre
ledningen stärktes upp med en stab på sex personer. Information, mediehantering och dokumentation hörde till de största
uppgifterna att hantera. Räddningstjänsten avslutades klockan
09:40. Direkt efter insatsen hölls kamratstödjarsamtal för
personalen på Tranemo brandstation.
Erfarenheterna från insatsen är många. Responsen från
drabbade, polis och ambulans har överlag varit mycket positiv.
Några av de framgångsfaktorer som identifierats är; tidig
relevant information om olyckan, föredömligt agerande bland
drabbade och allmänhet som hjälpt till, inre och yttre ledning
som tidigt stärktes upp, genomförda övningar på tung räddning samt samverkansövningar med polis och ambulans.
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Antal skadehändelser i SÄRF 2004-2014
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Antal larm fördelade på vanligt förekommande insatser
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Karta över SÄRF
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds
geografiska yta är stor och med olika miljöer;
tätort, byar, landsbygd och industrier. Vår
fordonspark och utrustning håller hög
standard och dimensioneringen möjliggör
både kraftansamling och hantering av
flera insatser samtidigt. Avtal med omgivande räddningstjänster är också
ett sätt att säkra insatsförmågan i delar
av förbundet.

Trädet

Liared

Borgstena
Hökerum
Töllsjö

Ulricehamn

Fristad

Hedared

Dalsjöfors

Borås
Vegby

Bollebygd
Viskafors
Länghem

Dalstorp

Fritsla

Sätila

Svenljunga
Skene

Limmared
Tranemo

Torestorp
Horred

Mjöbäck

Heltidskår
RiB-kår
Räddningsvärn

15

B 641

kommunfullmäktiges handlingar | 17 Juni 2015

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

Ny organisation

Heltidspersonal

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

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

Förändrad beredskapsorganisation

RiB-kårer

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

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

Antal anställda
Personalgrupp
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2014

2013

2012

Ledning, administration, förebyggande, utbildning, drift
Heltidsanställd utryckningspersonal, Borås heltidskår
Heltidsanställd utryckningspersonal, Skene heltidskår
Insatsledare stationerade i Borås
Insatsledare, dagtid med beredskap, stationerade i Skene
Räddningstjänstpersonal i beredskap fördelade på 17 kårer
Personal i räddningsvärn fördelade på sex orter

39
53
22
12
4
292
61

39
54
20
12
4
309
61

42
55
21
12
3
312
60

Totalt

483

499

505

kommunfullmäktiges handlingar | 17 Juni 2015

förbättra rekryteringsunderlaget har vi bland annat använt
oss av riktade utskick, radioreklam och öppet hus på ett antal
orter. Vi har även informerat personalcheferna vid SÄRF:s
medlemskommuner för att främja kommunalt anställdas
möjligheter att även arbeta som brandman i beredskap.
Som ett led i att locka fler till yrket finns möjlighet till praktik.
Under året har tio personer genomfört praktik på åtta av våra
RiB-kårer. Fem av dessa anställdes efter avslutad praktik
under 2014, två har sökt tjänster för tillträde 2015.

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

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

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

Företagshälsovård
SÄRF har sedan 2011 avtal med Avonova Hälsa AB. I avtalet
ingår främst hälsoundersökningar enligt AFS för personal
som ska utföra rök- och kemdykning samt förebyggande hälsoinsatser. Under 2014 gjordes en upphandling för perioden
2015-2018. Avtalet, med möjliget till förlängning ytterligare ett
år, tilldelades Avonova Hälsa AB.
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Tidsanvändning
för heltidsanställd personal
T
Schemalagd tid
Schemalagd tid
Frånvaro
Semester
Sjukdom och rehabilitering
Föräldrarledighet
Vård av sjukt barn
Komptid, uttag
Förskjuten arbetstid, uttag
Annan ledighet
Summa frånvaro
Återstår arbetad tid
Arbetad tid utöver schema
Övertid larm
Övertid personalbrist
Övertid övrigt
Förskjuten arbetstid utbildning
Förskjuten arbetstid övrigt
Fyllnadstid
Summa arbetad tid utöver schema
Totalt arbetad tid
Utbetald övertid i tkr (exkl PO)

2014
i timmar
282 385
28 378
7 888
4 673
549
139
313
4 664
46 604
235 781

i%
100,00

i timmar
284 571

9,97
2,77
1,64
0,19
0,05
0,11
1,64
16,38
83,62

29 302
7 252
5 541
600
150
126
3 603
46 574
237 997

2013

i%
100,00

i timmar
280 698

10,30
2,55
1,95
0,21
0,05
0,04
1,27
16,37
83,63

27 382
4 698
7 361
938
251
507
3 664
44 801
235 897

521
1 453
287
0
254
76
2 590

507
454
425
0
167
220
1 773

491
763
580
81
162
350
2 426

238 371

239 770

238 323

1 013

637

748

2012

i%
100,00
9,75
1,67
2,62
0,33
0,09
0,18
1,31
15,96
84,04

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

Värde tkr
5 831
229
1 084
442
7 586

2013
Antal
2 624
925
3 419
1 486

Värde tkr
5 468
259
1 097
477
7 301

2012
Antal
2 603
976
3 169
1 448

Värde tkr
5 214
258
1 017
465
6 954
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Personalstatistik

algrupp

Antal anställda innefattar tillvidareanställda och långtidsvikarier.
Avgångar och nyanställda omfattar endast tillsvidareanställningar.
2014

2014

2013

2012

Borås och Skene heltidskårer samt dagtidspersonal
Antal anställda
varav kvinnor
varav män
Avgångar under året
Nyanställda under året
Personalomsättning
Sjukfrånvaro
Medelålder Borås
Skene
Dagtidspersonal

130
14
116
8
5
6,15%
2,77%
43,12
40,95
46,50

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

133
16
117
5
6
3,75%
1,67%
42,06
42,91
47,08

RiB-personal
Antal anställda
varav kvinnor
varav män
Avgångar under året
Nyanställda under året
Personalomsättning
Sjukfrånvaro
Medelålder

292
13
279
26
15
8,90%
1,78%
41,10

309
15
294
29
22
9,38%
2,52%
40,83

312
17
295
28
25
8,03%
2,46%
40,46

Lönekostnader inkl. PO fördelat per område
2014
Räddningschef och stab
Beredskap och insats
varav operativ ledning
varav Borås heltidskår
varav Skene heltidskår
varav RiB-kårer
varav räddningsvärn
Övning och utbildning
Teknik
Skydd och samhälle
Summa

Redovisning i tkr

2013

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

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

8 359

6 452

112 840

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

Årets resultat

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

Intäkter

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

Personalkostnader

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

Övriga verksamhetskostnader

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

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

Avskrivningar och investeringar

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

Nyckeltal
Balanslikviditet
Soliditet
Rörelsekapital
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
varav avskrivningar
varav pensionskostnader
Finansnetto
Årets resultat
Bidragsfinansiering
Arbetskraftskostnad i
procent av omsättningen
Kommunbidrag
Kommunbidrag inkl resultat
Kommunbidrag inkl resultat,
fast pris 1996*
Medelkostnad / invånare
Medelkostnad inkl resultat
/invånare
Medelkostnad inkl resultat
/invånare fast pris 1996*

2014

2013

2012

2011

2010

2009

264,8%
29,0%
52 214
20 287
159 451
4 750

247,3%
27,8%
48 007
20 999
157 066
6 355

232,4%
25,5%
40 664
23 072
155 720
5 802

232,3%
25,0%
39 395
16 242
149 817
5 246

237,4%
27,6%
37 236
16 353
142 864
5 853

23
3 281
89,3%

-283
3 279
88,9%

-740
3 502
87,9%

1
-674
89,1%

-266
1 223
88,7%

241,3%
26,8%
33 120
14 061
111 064
4 473
5 675
-1 416
3 381
87,9%

72,7%
142 422
139 141

70,8%
139 629
136 350

71,1%
136 890
133 388

72,9%
132 900
133 574

70,5%
128 000
126 777

66,2%
101 800
98 419

64 755
731 kr

65 689
722 kr

67 362
713 kr

70 582
695 kr

69 725
673 kr

56 040
655 kr

714 kr

705 kr

695 kr

699 kr

666 kr

633 kr

332 kr

340 kr

351 kr

369 kr

367 kr

361 kr

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

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

Bollebygd

Borås

Mark

Svenljunga

Tranemo

Ulricehamn

Summa

5,08%
7 235
8 652
836

49,78%
70 898
107 022
662

20,25%
28 840
33 887
851

6,12%
8 716
10 365
841

6,79%
9 670
11 640
831

11,98%
17 062
23 244
734

100,00%
142 421
194 810
731 kr
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Resultaträkning

Not

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Kommunbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

1
2
3
4
5
6

Balansräkning
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Omsättningstillgångar
Pågående investering
Maskiner och inventarier
Långfristiga fordringar
Anläggningstillgångar
Tillgångar

7

8
9
10

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

11

12

Ansvarsförbindelse

13

2014

2013

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

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

2014-12-31

2013-12-31

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

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

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

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

15 822

16 520

Verksamhetens
kostnader
2014 2014
Verksamhetens
kostnader
3,0%

8,8%

Verksamhetens kostnader 2014
8,8%

3,0%

Personal

15,6%

Material och tjänster
Personal Lokaler

15,6%

Material och
tjänster
Avskrivningar
Lokaler

72,7%

72,7%
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Avskrivningar
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Kassaflödesanalys
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Realisationsvinst vid försäljning av inventarier
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Förändring i rörelsekapital
Ökning/minskning av fordringar
Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Ökning/minskning av långfristig fordran
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Förändring av avsättning till pension
Förändring av avsättning till särskild löneskatt
Försäljning av anläggningstillgångar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Ökning/minskning av likvida medel
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

8, 9
10

2014

2013

3 258

3 563

4 750
-357
7 651
554
-531

6 356
-370
9 549
776
-1 059

7 674

9 266

-3 065
-920
3 689

1 999
1 899
13 164

-8 046
64
-7 982

-3 993
6
-3 987

3 346
811
357
4 514

1 324
321
420
2 065

221
74 008
74 229

11 242
62 766
74 008

Figur X Likviditet 2014
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Redovisningsprinciper

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

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

Not 1 Verksamhetens intäkter

2014

2013

Automatiska brandlarm
Myndighetsutövning
Uppdragsutbildning
Avtal
Bidrag från EU, AMS mfl
Uthyrning lokaler, fordon
Teknisk service
Övrigt
Återbetalning AFA Försäkring avs år 2005 och 2006
Realisationsvinst

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

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

20 287

20 999

Summa

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

2014

2013

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

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

154 701

150 711

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

2014

2013

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

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

142 422

139 629

2014

2013

Ränta pensionsavsättning
Övriga finansiella kostnader

512
19

1 040
19

Summa

531

1 059

Not 7 Kortfristiga fordringar

2014

2013

Kundfordringar
Förutbetalda kostnader
Övriga fordringar

5 055
2 401
2 204

3 034
1 642
1 918

Summa

9 660

6 594

Not 8 Investeringar, Pågående investeringar

2014

2013

285

1 335

-285

-1 335

Bollebygd
Borås
Mark
Svenljunga
Tranemo
Ulricehamn
Summa

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

Ingående anskaffningsvärde
Omklassificeringar under året
Anskaffningar

1 525

285

Utgående anskaffningsvärde

1 525

285

Not 9 Anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde
Omklassificeringar under året
Anskaffningar
Försäljningar och utrangeringar
Utgående anskaffningsvärde
Ingående ackumulerande avskrivningar
Årets avskrivningar enligt plan
Nedskrivning avs investeringsbidrag
Försäljningar och utrangeringar

2014

2013

123 083

123 323

285

4 336

6 522

3 708

-333

-8 284

129 557

123 083

94 614

93 492

4 750

6 355

0

3 000

-333

-8 233

Utgående ackumulerande avskrivningar

99 031

94 614

Summa

30 526

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

2014

2013

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

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

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

31 676

32 596

Summa

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

2014

2013

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

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

2014

2013

15 822

16 520

Pensionskostnader inkl Löneskatt
Tkr
Tkr

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

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

8 000
7 000
6 000
5 000

Avgiftsbestämd ÅP
Avgiftsbestämd
ÅP

4 000

Avsättning
Pension SAP-R
SAP-R
Avsättning till Pension

3 000

Finansiell
Finansiell kostnad
kostnad

2 000
1 000
0
2011

26
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Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Borås 2015-03-20

Kjell Classon (s)
Ordförande

Tomas Johansson (m)
Vice ordförande

Ulf Sjösten (m)

Torsten Lindh (s)

Emma Isfelt (s)

Per Gustafsson (s)

Crister Persson (c)

Revisionsberättelse 2014
Vi, av respektive fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (organisationsnummer 222000-0810) av dess direktion. Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva om verksamheten
bedrivits enligt de uppdrag, mål och föreskrifter som gäller för verksamheten. Granskningen har utförts enligt kommunlagen,
god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med
den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Vi bedömer sammantaget att direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är
rättvisande. Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen
är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt.
Vi tillstryker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.
Borås 2015-03-05

27
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Nr 67
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL och LSS t o m 31 mars 2015
2015-05-25

Dnr 2015/KS0357 739

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 att en rapporteringsskyldighet införs i socialtjänstlagen (SoL) 16 kap
§ 6 h-f. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande
beslut enligt 4 kap 1 § SoL. Ändringarna i Socialtjänstlagen och Kommunallagen trädde i kraft den 1 juli 2006.
Genom ett tillägg i LSS – lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade införs en skyldighet för kommunerna
och landstingen att rapportera till Socialstyrelsen om ej
verkställda beslut enligt 9 § LSS. Lagen trädde i kraft den
1 juli 2008 och den första rapporteringen skedde per den
30 september 2008.
Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som då tog över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Det innebär att kommuner nu är skyldiga att anmäla till IVO om beviljade
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och LSS inte har
verkställts senast tre månader efter beslut.
Till IVO och revisorerna ska Sociala omsorgsnämnden,
Arbetslivsnämnden och Stadsdelsnämnderna rapportera
alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL som
inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut.
Sociala omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande
beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom tre månader
från beslutsdatum. För varje beslut ska anges tidpunkten
för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt
skälen för dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per kvartal. När ett ärende som
tidigare rapporteras som ej verkställts, senare verkställs,
ska nämnden anmäla detta till IVO och revisorerna.
Till Kommunfullmäktige ska Sociala omsorgsnämnden,
Arbetslivsnämnden och Stadsdelsnämnderna lämna en
statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 4
kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från
dagen för respektive beslut. I rapporten ska anges vilka
typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som
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förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i
rapporten ska vara avidentifierade.
Som en yttersta konsekvens av lagändringen kan IVO
ansöka hos Länsrätten om att den dömer ut särskild avgift
till kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller
bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL eller 9 § LSS.
IVO har kommit överens om att rapporteringen ska göras
på ett enhetligt sätt över landet, genom e-socialtjänst. Det
är ett webbaserat system för rapportering av ej verkställda
beslut enligt SoL och LSS.
Kommunen har till IVO anmält en huvudrapportör som
fungerar som kontaktperson gentemot IVO och sköter
nyanmälan och ändringar av rapportörer. Det har också
utsetts en rapportör per berörd förvaltning som sköter
själva inrapporteringen av ej verkställda beslut till IVO.
För att kunna följa ej verkställda beslut presenteras en graf
över en längre period.
Ej verkställda biståndsbeslut, antal ärenden
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2012*

2013*
SoL

2014*
LSS

15-03

*årsmedelvärde

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Rapporterna läggs till handlingarna.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Ingegerd Eriksson
Kommunalråd		
Enhetschef
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Bilaga
Från Stadskansliet
2015-05-25

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

Inga ej verk- Ej verkställda
ställda beslut beslut
Typ av insats

Antal dagar
sedan beslut

Man/
kvinna

Stadsdelsnämnd Väster
Äldreomsorgen
Individ- och familjeomsorgen

x
x

Kontaktfamilj

338

K

x

Kontaktfamilj

338

K

x

Kontaktfamilj

115

K

x

Kontaktfamilj

169

M

x

Kontaktfamilj

169

M

x

Kontaktfamilj

113

M

x

Kontaktperson

111

M

x

Dialogcentrum

113

K

x

Permanent bostad

437

M

x

”

208

M

Stadsdelsnämnd Öster
Äldreomsorgen
Individ- och familjeomsorgen

x

Kontaktperson

282

M

x

”

233

K

x

”

197

M

x

”

196

M

x

”

288

K

x

”

281

K

x

”

266

K

x

”

266

M

x

”

101

M

x

”

157

M

x

”

134

K

x

”

93

K

x

”

136

M

x

”

136

M

x

Kontaktfamilj

287

K

x

”

194

M

x

”

106

M

x

”

123

M

x

”

166

K

x

Kontaktfamilj

166

K

x

Öppenvård

165

M

x

”

139

M
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL t o m den 31 mars 2015
Nämnd

Inga ej verk- Ej verkställda
ställda beslut beslut
Typ av insats

Antal dagar
sedan beslut

Man/
kvinna

Stadsdelsnämnden Norr
Äldreomsorgen

x

Individ- och familjeomsorgen

Sociala omsorgsnämnden

x

Kontaktfamilj

184

K

x

Kontaktfamilj

184

K

x

Kontaktfamilj

184

M

x

Kontaktperson

181

K

x

Kontaktperson

274

M

x

Kontaktperson

134

M

x

Extern öppenvård

98

K

x

Extern öppenvård

98

K

x

Bostad med särskild service

113

M

113

K

480

M

609

M

90

K

kontaktperson
Arbetslivsnämnden

x

Analys

Stadsdelsnämnden Väster

Stadsdelövergripande

Barn och Familj hade 31 mars åtta ej verkställda gynnande beslut, sex beslut gällde kontaktfamilj, ett gällande
kontaktperson och ett gällande intern öppenvård i form av
Dialogcentrum.

IFO har i allmänhet 250 till 280 beslut om öppenvårdsinsats i verkställighet per månad. Inom området öppenvård
dominerar två typer av insatser, kontaktfamilj/person och
olika former av insats via interna eller externa leverantörer.
Utöver öppenvårdsinsatser förekommer beslut om placeringar på hem för vård eller boende eller i familjehem.
För närvarande är fyra gynnande beslut om öppenvårdsinsats som inte verkställda, varav två är aktuella för uppstart
på Dialogcentrum och två ska verkställas av en extern
leverantör.
Kontaktperson/familj finns det i allmänhet alltid en viss
tillgång till men verkställighet kan inte alltid uppnås då
klientens behov och kontaktpersonen/familjen möjligheter
ska matchas och stämma överens. Minst lika viktigt är
också att personkemin dem emellan ska fungera fullgott.
Inom stadsgemensam IFO arbetar särskilda handläggare
med att rekrytera kontaktpersoner/familjer och familjehem. Rekryteringsvägar kan vara via annonsering i olika
media, kontaktpersoner som rekommenderar etc en bekant, i klientens eget nätverk, via förenings- eller företagsbesök, via sociala media.
Inom äldreomsorgen förkommer två beslut som inte är
verkställt.

Det syskonpar som väntat längst tid på insats i form av
kontaktfamilj är barn där insatsen tidigare varit verkställd,
men där kontaktfamiljen valde att avsluta uppdraget.
Biståndet har dock startats upp i början av april. Familjen har under väntetiden emellertid haft bistånd i form
av extern öppenvårdsinsats. Det andra syskonparet har
väntat på verkställighet sedan oktober 2014, men där är
eventuellt en matchning med en kontaktfamilj på gång.
Det är extra svårt att rekrytera kontaktfamiljer som kan
ta emot syskonpar. För den flickan som väntat på att få
insatsen kontaktfamilj verkställd sedan december 2014
har familjen även bistånd i form av extern öppenvård. För
pojken som väntat på kontaktfamilj sedan december 2014
utreds en tilltänkt kontaktfamilj som finns inom det egna
nätverket.
Den ungdom som i december 2014 beviljades bistånd i
form av kontaktperson fick sitt beslut verkställt i början
av april. Den ungdom med familj vars bistånd i form av
Dialogcentrum inte har verkställt beror på att familjen
inte kommit till uppstartsmötet. Annars hade biståndet
verkställts i slutet av mars.
Ett barn, som har väntat längre tid än tre månader på
kontaktfamilj, har under det senaste kvartalet fått beslutet
verkställt.
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Stadsdelsnämnden Öster

Sociala omsorgsnämnden

Äldreomsorgen hade två gynnande beslut som inte
verkställts inom tre månader, där det ena beslutet har
verkställts medan den andra sökanden har fått flera
erbjudanden men tackat nej. I det sistnämnda ärendet har
sökanden i nuläget inte behov av plats men vill ändå stå
kvar med sin ansökan.

Individ- och familjeomsorg Vuxen

Barn och familj hade 31 mars tjugotvå gynnande beslut
som inte verkställts inom tre månader.
Fjorton ärenden gäller ansökan om kontaktperson och där
har tre gamla beslut verkställts under perioden. I tre andra
ärendena planeras en första träff med matchad kontaktperson och ett ärende är i fas för uppstart. I övriga sju
ärenden pågår arbete med att hitta lämplig kontaktperson.
Sex ärenden gäller kontaktfamilj och där har en återtagit sin ansökan. I ett ärende planeras en första träff med
tilltänkt kontaktfamilj och i två ärenden(syskon)finns en
intresserad kontaktfamilj och arbete pågår för att se om
de matchar varandra. Två sökande har haft kontaktfamilj
men avsagt sig den och vill ha en ny familj. Arbete pågår
med att hitta en ny lämplig kontaktfamilj.

Bostad med särskild service enligt SoL
Vid mars månads utgång fanns det tre ej verkställda beslut
om bostad med särskild service. Två av besluten rapporterades för första gången. Båda personerna har tackat nej
till plats på kommunens boende men accepterat plats hos
extern utförare.
Den tredje personen har tackat nej till placering på extern
plats i avvaktan på ledig plats i kommunens regi.

Funktionshinderverksamheten

Kontaktperson enligt SoL
Två beslut har rapporterats. Ett beslut rapporterades för
första gången, har fått avbrott i verkställigheten under
fjärde kvartalet 2014. Skäl till att besluten ännu ej verkställts är att lämplig kontaktperson saknas.

Det ena ärendet som gäller öppenvård har verkställts och
det andra ärendet kommer att verkställas inom kort.

Stadsdelsnämnden Norr

Barn och familj hade 31 mars åtta gynnande beslut som
inte är verkställda inom tre månader varav tre rör tillsättande av kontaktfamilj, tre tillsättande av kontaktperson
där uppdragstagare saknas och två extern öppenvård där
ledig plats saknas.
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Bilaga
Från Stadskansliet
2015-05-25

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

Nämnd
Sociala omsorgsnämnden

Inga ej
verkställda
beslut

Ej verkställda beslut
x

Typ av insats
Kontaktperson

Korttidsvistelse

Sociala omsorgsnämnden forts.

x

Daglig verksamhet

Bostad med särskild service för
vuxna
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Antal dagar
sedan beslut

Man/
kvinna

90

M

90

M

243

M

669

M

608

M

243

K

212

M

131

M

158

M

362

M

1 519

M

133

M

121

M

105

M

354

M

231

M

1 965

K

200

K

141

M

320

M

487

M

497

M

1 154

M

474

M

316

M

1 429

M

121

K

1 709

M

277

M

727

K

131

M

172

M

362

M

587

K

167

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

Nämnd

Inga ej
verkställda
beslut

Sociala omsorgsnämnden forts.

Ej verkställda beslut

x

Analys
Sociala omsorgsnämnden
Funktionshinderverksamheten

Kontaktperson enligt LSS
16 beslut rapporterades som ej verkställda. Sju av besluten
rapporterades för första gången, 6 av dessa har fått avbrott
i verkställigheten under fjärde kvartalet 2014.
Det har ännu inte varit möjligt att hitta lämpliga kontaktpersoner för uppdragen.
En person har tackat nej till erbjudande.
För övriga gäller att insatsen inte har kunnat verkställas då
lämplig kontaktperson saknas.
Flera av besluten är svåra att verkställa beroende på funktionsnedsättningar som kräver särskild kompetens hos
kontaktpersonen. Brukare som beviljats insatsen kan också
ha speciella önskemål om kontaktperson, t.ex. kön, ålder,
intressen m.m. som kan vara svåra att matcha. Ofta krävs
flera personliga möten innan man hittar en kontaktperson
som passar. Besluten rapporteras som ej verkställda under
detta arbete oavsett hur många försök till ”matchning”
som gjorts. Det händer också att tilltänkta kontaktpersoner tackar nej då uppdragen har ställt krav på särskild
kompetens eller på annat sätt ansetts alltför krävande.

Korttidsvistelse enligt LSS

Fyra beslut rapporterades som ej verkställda. Tre av
besluten rapporterades för första gången. Två skäl till att
besluten ännu ej verkställts är resursbrist, t ex saknar ledig
bostad.

Typ av insats

Bostad med särskild service för
vuxna

Antal dagar
sedan beslut

Man/
kvinna

523

K

141

M

166

M

622

M

393

M

127

M

181

K

167

M

349

M

271

M

117

K

387

K

117

M

Ett beslut kvarstår sedan 2009, familjen har tackat nej
till erbjudanden. Insatsen håller på att omprövas eftersom
personens företrädare uppger att de inte vill ha korttidsvistelse i denna form längre.

Daglig verksamhet enligt LSS

Tre beslut rapporterades som ej verkställda. En deltagare
kan inte nås, handläggaren är informerad. En deltagare är
svår att få ut i verksamhet, familjen har stora krav på verksamheten. En deltagare har erbjudits två olika studiebesök.
Det senaste studie-besöket som erbjöds kom personen inte
till och går nu inte att nå.

Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS

25 beslut har rapporterats som ej verkställda beslut om
bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Elva av
besluten rapporterades för första gången.
Flertalet beslut har inte kunnat verkställas då det saknas
bostäder i Borås.
Elva personer har tackat ja till erbjudna platser och kommer att flytta in under 2015.
Tre personer har tackat nej till erbjudande och en person
har valt att flytta från sin bostad. Övriga beslut har inte
kunnat verkställas då de lägenheter som blivit lediga inte
har motsvarat brukarnas önskemål om specifik stadsdel
eller brukarnas behov utifrån funktionsnedsättning och/
eller ålder.
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Nr 68
Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m oktober månad 2014 avgivna motioner
2015-05-25

Dnr 2015/KS0076 101

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
I kommunallagens 5 kapitel 33 § stadgas att en motion
bör beredas så att fullmäktige kan fatta ett beslut inom ett
år från det att motionen väcktes. I förevarande redovisning
kan konstateras att Borås Stad är mycket dåliga på att leva
upp till den intention som kommunallagen anger.
Kommunstyrelsens uppfattning är att motionsbehandlingen behöver effektiviseras och ambitionen är att inlämnade
motioner ska behandlas i enlighet med kommunallagens
regler, det vill säga avgöras i Kommunfullmäktige inom
ett år. Det innebär att inneliggande motioner måste behandlas mycket skyndsamt, vilket Kommunstyrelsen har
för avsikt att göra.
Kommunstyrelsen kommer att återkomma till Kommunfullmäktige och redovisa hur Kommunstyrelsen kan agera
för att effektivisera beredningen av motioner.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Redovisningen läggs till handlingarna.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande
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Göran Björklund
Kommunsekreterare
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande t o m oktober månad 2014 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

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

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

Under beredning.

KF 2005-04-21 § 49
2005/KS0393 050
J

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

Under beredning.

KF 2006-08-17 § 107
2006/KS0558 821
E

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

Klart för godkännande.

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

Motion av William Petzäll (SD); Saltemads camping.

Under beredning.

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

Motion av Kjell Classon (S); Bygg seniorbostäder.

Under beredning.

KF 2008-02-21 § 19
2008/KS0225 050
J

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

Under beredning.

KF 2009-01-22 § 2
2009/KS0111 614
E

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

Under beredning.

KF 2009-02-19 § 16
2009/KS0175 700
E

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

Under beredning.

KF 2009-05-14 § 66
2009/KS0403 420
E

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

KF 2009-05-14 § 66
2009/KS0404 822
E

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

Klart för godkännande.

KF 2009-09-17 § 115
2009/KS0588 107
E

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

Klart för godkännande.

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

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

Under beredning.

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

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

Under beredning. Kostnadsberäkning behöver kompletteras.

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

Motion av Ida Legnemark (V) och Fredrich Legnemark (V); Fram- Under beredning.
tidens kollektivtrafik.

KF 2010-02-25 § 15
2010/KS0204 219
SP

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

Under beredning. Inkommit fyra
remissvar.

KF 2010-05-20 § 52
2010/KS0363 332
E

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

Klart för godkännande.

KF 2010-05-20 § 52
2010/KS0364 829
E

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

Klart för godkännande.

KF 2010-05-20 § 52
2010/KS0373 050
E

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

Under beredning.

KF 2010-06-17 § 69
2010/KS0516 110
Vn

Motion av Johan Hellström (MP) och Martin Neuman (Väg); Färre Under beredning.
kommunala valkretsar.
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KF 2010-08-19 § 95
2010/KS0559 349
E

Motion av Lennart Andreasson (V); Kommunala vattenhål.

Klart för godkännande.

KF 2010-08-19 § 95
2010/KS0597 821
E

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

KF 2010-09-23 § 111
2010/KS0640 824
E

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

Klart för godkännande.

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

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

Under beredning.

KF 2011-03-24 § 34
2011/KS0277 530
SP

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

Under beredning.

KF 2011-04-28 § 49
2011/KS0299 139
KU

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

Under beredning.

KF 2011-04-28 § 49
2011/KS0326 003
J

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

Under beredning.

KF 2011-04-28 § 49
2011/KS0377 040
E

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

Under beredning.

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

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

Under beredning.

KF 2011-08-18 § 94
2011/KS0584
SP

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

Under beredning.

KF 2011-08-18 § 94
2011/KS0585 821
E

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

Lokalförsörjningsnämnden har
lämnat svar på remiss. Under
beredning.

KF 2011-09-22 § 120
2011/KS0602 050
E

Motion av Anne-Marie Ekström (FP); Social hänsyn vid upphand- Tekniska nämnden har lämnat
ling.
svar på remiss. Under beredning.

KF 2011-09-22 § 120
2011/KS0612 050
E

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

Under beredning.

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

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

Under beredning.

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

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

Klar för godkännande.

KF 2012-01-26 § 2
2012/KS0122 331
SP

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

Under beredning.

KF 2012-01-26 § 2
2012/KS0126 311
SP

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

Under beredning.

KF 2012-01-26 § 2
2012/KS0129 701
KU

Motion av Patrik Cerny (FP), Annette Carlson (M), Morgan HjalUnder beredning.
marsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig
(KD); Barnrättsstrategi och Pinocciogrupp – ett måste för en aktiv
barnkommun!
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KF 2012-02-23 § 21
2012/KS0204 403
SP

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

KF 2012-02-23 § 21
2012/KS0206 107
SP

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

Under beredning.

KF 2012-03-15 § 38
2012/KS0270 822
E

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

Under beredning.

KF 2012-04-12 § 57
2012/KS0332 730
KU

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

KF 2012-04-12 § 57
2012/KS0335 370
E

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

Klart för godkännande.

KF 2012-04-12 § 57
2012/KS0337 710
E

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

Under beredning.

KF 2012-04-12 § 57
2012/KS0339 311
SP

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

Klar för godkännande.

KF 2012-05-10 § 67
2012/KS0367 001
PF

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

KF 2012-05-10 § 67
2012/KS0378 023
PF

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

KF 2012-05-10 § 67
2012/KS0379 023
PF

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

Under beredning.

KF 2012-05-10 § 67
2012/KS0394 312
SP

Motion av Kerstin Hermansson (C); Fler gång- och cykelvägar
behövs i Borås.

Klar för godkännande.

KF 2012-06-20 § 81
2012/KS0472 714
E

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

Remiss besvarad av Stadsdelsnämnderna.
Under beredning.

KF 2012-06-20 § 81
2012/KS0487 107
E

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

Under beredning.

KF 2012-06-20 § 81
2012/KS0489 027
PF

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

Under beredning.

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

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

Klart för godkännande.

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

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

Under beredning.

KF 2012-09-20 § 118
2012/KS0599 627
E

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

Under beredning.
Remiss besvarad av Stadsdelsnämnderna.

KF 2012-09-20 § 118
2012/KS0600 005
E

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

Under beredning.
Remiss besvarad av Stadsdelsnämnderna
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2012-12-20 § 146
2012/KS0771 001
KC

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

Under beredning.

2012-12-20 § 146
2012/KS0772 827
E

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

Under beredning.
Remiss besvarad av stadsdelsnämnderna och Ungdomsrådet.

2013-02-21 § 16
2013/KS0189 107
E

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

Under beredning.

2013-03-21 § 27
2013/KS0281 106
KC/SP

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

Under beredning.

2013-03-21 § 27
2013/KS0283 866
E

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

Klart för godkännande.

2013-04-25 § 40
2013/KS0354 770
KU

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

Under beredning.

2013-04-25 § 40
2013/KS/357 730
KU

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

Klart för godkännande.

2013-04-25 § 40
2013/KS0358 514
SP

Motion av Hanna Werner (MP);
Cykelparkeringar.

Under beredning.

2013-04-25 § 40
2013/KS0360 429
SP

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

Klar för godkännande.

2013-05-23 § 55
2013/KS0412 739
KU

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

Under beredning.

2013-05-23 § 55
2013/KS0415 100
KU

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

Under beredning.

2013-06-19 § 69
2013/KS0433 050
E

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

2013-06-19 § 69
2013/KS0444 105
KC/KU

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

Under beredning.

2013-06-19 § 69
2013/KS0472 001
PF

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

Under beredning.

2013-06-19 § 69
2013/KS0475 732
KU

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

Under beredning.

2013-08-22 § 92
2013/KS0540 739
KU

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

Under beredning.

2013-08-22 § 92
2013/KS0541 614
KC/PF

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

Under beredning.

2013-08-22 § 92
2013/KS0543 514
SP

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

2013-06-22 § 92
2013/KS0542 514
SP

Motion av Hans Gustavsson (KD); Släpp parkeringen fri – det är
sommar!
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2013-08-22 § 92
2013/KS0544 110
Val

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

Under beredning.

2013-08-22 § 92
2013/KS0546 269
SP

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

Under beredning.

2013-09-19 § 111
2013/KS0607 700
KU

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

Under beredning.

2013-09-19 § 111
2013/KS0609 110
J

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Gå och rösta

Under beredning.

2013-10-24 § 124
2013/KS0629
N

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

Klar för godkännande.

2013-10-24 § 124
2013/KS0661 700
PF

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

Under beredning.

2013-10-24 § 124
2013/KS0663 730
KU

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

Under beredning.

2013-10-24 § 124
2013/KS0664 311
SP

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

Under beredning.

2013-10-24 § 124
2013/KS0668
E

Motion av Bengt Wahlgren (FP); Borås Symfoniorkesters framtid

Under beredning.
Klar april.

2013-11-20—21 § 141
2013/KS0728 050
E

Motion av Kerstin Hermansson (C); Giftfri vardag kräver handling Klart för godkännande.

2013-12-19 § 150
2013/KS0792 311
SP

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

Under beredning.

2013-12-19 § 150
2013/KS0793 220
SP

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

Under beredning.

2014-01-16 § 2
2014/KS109 027
PF

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

Under beredning.

2014-02-20 § 17
2014/KS0164 299
E

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

2014-02-20 § 17
2014/KS0192 456
E

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

2014-02-120 § 17
2014/KS0193 291
E

Motion av Kerstin Hermansson (C) och Cecilia Andersson (C); Ny Under beredning.
idrottshall på Myråsskolan!
Remiss besvarad av Lokalförsörjningsnämnden, Stadsdelsnämnd
Öster och Fritids- och folkhälsonämnden.

2014-03-20 § 30
2014/KS0266 208
PF

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

Under beredning.

2014-03-20 § 30
2014/KS0291 828
E

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

Under beredning.

Under beredning.
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2014-03-20 § 30
2014KS0292 299
E

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

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

2014-04-24 § 41
2014/KS0320 310
SP

Motion av Hanna Werner (MP); Sandareds centrum

Under beredning.

2014-04-24 § 41
2014/KS0322 403
SP

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

Under beredning.

2014-04-24 § 41
2014/KS0329 701
KU

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

Under beredning.
På remiss.

2014-04-24 § 41
2014/KS0340 023
PF

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

Under beredning.

2014-04-24 § 41
2014/KS0346 027
PF

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

Under beredning.

2014-04-24 § 41
2014/KS0348 105
I

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

Under beredning.

2014-04-24 § 41
2014/KS0364 514
SP

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

Under beredning.

2014-05-21 § 58
2014/KS0382 049
E

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

Under beredning.

2014-05-21 § 58
2014/KS0389 141
N

Motion av Annette Carlsson (M) och Lars-Gunnar Comén (M);
Tjänstegarantier i näringslivet.

Under beredning. Klar KS i april
2015.

2014-05-21 § 58
2014/KS0392 059
E

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

Under beredning.

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

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

Klar för godkännande.

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

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

Under beredning.

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

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

Under beredning.
På remiss.

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

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

Under beredning.
På remiss.

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

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

Under beredning.

2014-05-21 § 58
Dnr 2014/KS0461 291
E

Motion av Malin Wickberg (M), Annacarin Martinsson (M) och An- Under beredning.
nette Carlson (M); Krafttag kring lokalerna på Engelbrektskolan.

2014-06-18 § 73
Dnr 2014/KS0499 107
E

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

Under beredning.

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

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

Under beredning.
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2014-06-18 § 73
Dnr 2014/KS0524 001
PF

Motion av Annette Carlson (M); Avskaffa stadsdelsnämnderna.

Under beredning.

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

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

Under beredning.

2014-06-18 § 73
Dnr 2014/KS527 005
PF

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

Under beredning.

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

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

Under beredning.

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

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

Under beredning.

2014-08-14 § 94
Dnr 2014/KS0534 618
E

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

KS 27 april 2015.

2014-08-14 § 94
Dnr 2014/KS0545 317
E

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

Under beredning.

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

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

Under beredning.

2014-08-14 § 94
Dnr 2014/KS0580 319
E

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

Under beredning.

2014-08-14 § 94
Dnr 2014/KS0584 319
E

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

Under beredning.

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

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

Under beredning.

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

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

Kommunstyrelsen maj 2015.

2014-08-14 § 94
Dnr 2014/KS0597 040
E

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

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

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

Under beredning.
På remiss.

2014-08-14 § 94
Dnr 2014/KS0599 107
E

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

Under beredning.

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

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

Under beredning.

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

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

Under beredning.

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

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

Under beredning.

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

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

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

Motion

Behandling

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

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

Under beredning.
På remiss.

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

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

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

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

Under beredning.

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

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

Under beredning.

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

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

Under beredning.
Remiss klart.

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

Motion av Kerstin Koivisto (Vägv); Möjligheten att inrätta informa- Under beredning.
tions- och utbildningskvällar för hemlösa på härbärget Kastanjen. Remiss klart.

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

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

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

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

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

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

Under beredning.

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

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

Under beredning.

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

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

Under beredning.

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

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

Under beredning.
På remiss.

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

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

Under beredning.
På remiss.

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

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

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

Motion

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

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

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

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

2015-01-15 § 2
Dnr 2015/KS0089 820
E

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

2015-01-15 § 2
Dnr 2015/KS0097 041
E

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

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

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

2015-02-19 § 30
Dnr 2015/KS0208 370
E

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

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

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

2015-03-26 § 44
Dnr 2015/KS0299 310
E

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

2015-03-26 § 44
Dnr 2015/KS0300 822
E

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

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

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

2015-03-26 § 44
Dnr 2015/KS0305 534
E

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

2015-03-26 § 44
Dnr 2015/KS0306 289
E

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

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

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

2015-03-26 § 44
Dnr 2015/KS0317 059
E

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

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

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

2015-03-26 § 44
Dnr 2015/KS0319
E

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

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

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

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

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

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

Motion av Tom Andersson (MP); Förenkla bygglov och slopa bygglovtaxan vid installation av solenergianläggningar.
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Nr 69
Redovisning av inkomna e-petitioner t o m april 2015
2015-05-25

Dnr 2015/KS0408

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige har den 25 februari 2010 beslutat
införa e-petitioner i Borås Stad. Fullmäktige har också vid
samma tillfälle uttalat sin vilja att få regelbunden information om de petitioner som lämnas.
Kommunstyrelsen överlämnar härmed en sammanställning över inlämnade e-petitioner till och med april månad
2015.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Redovisningen läggs till handlingarna
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande
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Göran Björklund
Kommunsekreterare
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Redovisning från av inkomna E-petitioner t o m april 2015
Signaturer

Inkom

Rubrik

Initiativtagare

Ansvarig nämnd

Slutdatum

Status

Åtgärd

2013-09-06

Ekologiska bananer till barnen

Matilda Chocron

Tekniska nämnden

2013-11-30

27 Avslutad

2013-12-05

Elljusspår vid Kype nåbart från
Sjöbo

Andreas Andersson

Fritids- och folkhälsonämnden

2014-03-03

2 Avslutad

Delvis genomförd

2013-12-05

Vandringsledsmarkeringar från
Borås camping

Andreas Andersson

Tekniska nämnden

2014-03-03

0 Avslutad

Delvis genomförd

2013-12-11

Återvinningstation

Sören Björklund

Borås Energi och
Miljö AB

2014-01-24

4 Avslutad

Avslag

2014-01-16

Ny basketarena

Fredrik Zetterlund

Fritids- och folkhälsonämnden

2014-07-31

29 Avslutad

2014-01-17

Björkhemsgatan

Sonny Andersson

Tekniska nämnden

2014-02-28

1 Avslutad

Avslag

2014-01-23

Belysning av lekplatser på
sjöbo

Linda Ikatti

Tekniska nämnden

2014-04-30

5 Avslutad

Avslag

2014-02-21

Återvinning för hjälporganisationer

Yvonne Gunneriusson

Borås Energi och
Miljö AB

2014-03-31

9 Avslutad

2014-02-24

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

Elin Arvidsson

Kommunstyrelsen

2014-04-30

39 Avslutad

2014-02-24

Matskog

Anna Sevo

Tekniska nämnden

2014-05-30

13 Avslutad

Avslag

2014-06-15

Klimatanpassa Borås

Anders Assarsson

Miljö- och konsumentnämnden

2014-09-15

17 Avslutad

Bifall

2014-06-30

Sjöfart på Viskan

Uno Lundberg

Tekniska nämnden

2014-08-31

1 Avslutad

2014-07-21

Återvinn trottoaren.

Sune Bergström

Tekniska nämnden

2014-12-31

1 Avslutad

2014-09-25

Förläng linjebuss 8

Maria Wallengren

Kommunstyrelsen

2014-11-30

5 Avslutad

2014-10-26

Ny busshållplats vid Brämhults
fritidsgård

Thomas Enochsson

Kommunstyrelsen

2014-12-31

1 Avslutad

2014-12-16

Angående problemet med
raketer och smällare.

Ingemar Rosberg

Kommunstyrelsen

2015-02-28

58 Avslutad

2015-01-25

Den hälsosamma Boråsskogen Laila Pekar Norman

Tekniska nämnden

2015-06-30

1 Samlar underskrifter

2015-02-12

Förslag Viskaholm

PH

Kommunstyrelsen

2015-08-31

1 Samlar underskrifter

2015-02-15

Låneskridskor till allmänheten

Bosse Leskinen

Fritids- och folkhälsonämnden

2015-03-21

6 Avslutad

2015-02-23

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

Kristiina Luoto Virtanen

Stadsdelsnämnden
Norr

2015-03-31

68 Avslutad

2015-03-11

Instiftande av Hederspris

Bo Lycén

Fritids- och folkhälsonämnden

2015-09-30

Endast ekologiska
vid nästa upphandling.

Positivt, utredning.

Avslag

1 Samlar underskrifter

Anm. O m det inte finns någon notering i rutan ”Åtgärd” för avslutad e-petition saknas uppgift om beslut från ansvarig nämnd/
bolag
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Nr 70
Svar på motion av Bengt Wahlgren (FP) och
Patric Cerny (FP); Stöd till unga dementa ute i samhället och deras anhöriga
2015-05-25

Dnr 2014/KS0592

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Bengt Wahlgren (FP) och Patric Cerny (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 14 augusti 2014 inlämnat
rubricerad motion.
I motionen föreslås att ”Stadsdelsnämnd Öster med sitt
övergripande ansvar för vård och omsorg av äldre dementa
får i uppdrag att i samarbete med Demensteamet konstatera behovet av stöd till unga dementa ute i samhället samt
föreslå åtgärder för stöd till dem och deras anhöriga.”
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnd Öster
och Sociala omsorgsnämnden.

Stadsdelsnämnd Östers yttrande
I motionen beskrivs hur demenssjukdomar uppmärksammas allt mer men att unga personer med demenssjukdom
inte får den uppmärksamhet som de förtjänar. De lever
ofta ute i samhället med sina familjer och behovet av stöd
från samhället är mycket stort, dels till de sjuka dels till de
anhöriga.
Motionärerna föreslår därför att Stadsdel Öster får i
uppdrag att i samarbete med demensteamet, konstatera
behovet av stöd till unga personer med demenssjukdom
ute i samhället samt föreslå åtgärder för stöd till dem och
deras anhöriga.
Stadsdelsnämnden Öster anser att det är en viktig målgrupp att arbeta för. Det är angeläget att nå ut till dessa
personer och deras anhöriga i ett tidigt skede i sjukdomsförloppet för att kunna erbjuda hjälp och stöd.
Stadsdelsnämnden Östers kommungemensamma verksamhet ansvarar redan idag för en äldreinformatör, två
anhörigkonsulenter och ett demensteam bestående av fyra
personer. Dessa personer har i sitt uppdrag att arbeta med
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frågan. Stadsdelsnämnden Öster förutsätter att detta arbete fortsätter inom ramen för det kommungemensamma
uppdraget och avstyrker därmed förslaget.
Stadsdelsnämnd Öster beslutar att avstyrka motionen efter
omröstning med sju mot fyra

Sociala omsorgsnämndens yttrande
i sammanfattning
Sociala omsorgsnämnden har tagit del av Bengt Wahlgrens
och Peter Cernys motion angående stöd till unga dementa
och deras anhöriga. Nämnden instämmer i att stödet för
unga med olika slags demenssjukdomar är viktiga för att
dessa ska kunna leva ett vardagsliv så länge som möjligt.
Nämnden ser positivt på att stödet under senare år har förbättrats och att nya resurser har tillskapats. Bland annat är
Borås Demensteam en viktig resurs som i ett tidigt skede
kan informera om olika stödformer, hjälpmedel m m.
Det som särskilt har saknats är en dagverksamhet för
yngre. Denna verksamhet rekommenderas av Nationella
riktlinjer både som en relevant insats för den enskilde
och som en hälsoekonomisk god insats för målgruppen.
Där finns det möjligheter att speciellt hantera de speciella
frågeställningar som yngre personer har och ge ett gott
kvalitativt stöd till målgruppen.
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen delar motionärernas uppfattning om
vikten att yngre dementas behov behöver uppmärksammas
och kartläggas men att det är Sociala omsorgsnämnden
som har ansvaret för personer under 65 år. Det är därför
de som bör utreda behovet av ytterligare stöd i samarbete
med kommungemensam äldreomsorg, Borås demensteam,
och ge förslag på åtgärder för stöd till dem och deras
anhöriga.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Protokollsutdrag		

Motionen förklaras besvarad

Bilaga till § 94 Anmälningsärenden

Sociala omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda
behovet av ytterligare stöd till unga dementa samt
föreslå åtgärder för stöd till dem och deras anhöriga.
Uppdraget ska vara genomfört senast 30 november
2015.

2014-08-11

KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Ingegerd Eriksson
Kommunalråd		
Enhetschef

2014-08-14

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