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Nr 31
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL och LSS t o m 30 december 2013
2014-03-31

Dnr 2013/KS0432

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
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.
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För att kunna följa ej verkställda beslut presenteras en graf
över en längre period.
Ej verkställda biståndsbeslut, antal ärenden
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Från Stadskansliet
2014-02-06

Redovisning av ej verkställda gynnande
beslut enligt 4 kap 1 § SoL t o m den 31
december 2013
Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL t o m 31 december 2013
2013-10-01--12-31
Nämnd

Inga ej verkställda beslut

Ej verkställda
beslut

Sociala omsorgsnämnden

x

Arbetslivsnämnden
Stadsdelsnämnd Väster

x
x

Typ av insats
Kontaktperson (IFO)
Bostad (IFO)
Öppenvård (IFO)

Kontaktfamilj (IFO)
x

x

Kontaktperson

Kontaktperson (IFO)
Kontaktfamilj (IFO)

Sociala omsorgsnämnden

Vid december månads utgång fanns två ej verkställda
beslut. Ett beroende på avbrott i verkställigheten och ett
nytt beslut. Det har inte varit möjligt att hitta lämpliga
kontaktpersoner till dessa brukare under andra halvåret
2013.

Arbetslivsnämnden

Arbetslivsnämnden har ett ej verkställt beslut. Det har
varit svårt att hitta ett lämpligt boende till en stor familj
med multiproblem.
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Äldreomsorg
x

Analys

M

Äldreomsorg
x

Stadsdelsnämnd Norr
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Stadsdelsnämnd Öster
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Stadsdelsnämnd Väster

Barn och Familj inom stadsdel Väster hade den 31
december 2013 fyra ej verkställda beslut, ett beslut gäller
kontaktfamilj och tre beslut gäller bistånd i form av intern
öppenvårdsverksamhet genom Dialogcentrum.
Det barn som väntat längst tid på insats i form av kontaktfamilj är ett barn som sedan en längre tid tillbaka har
ett beslut om denna insats och där insatsen under lång tid
varit verkställd. Hösten 2012 sade kontaktfamiljen upp sig
då kontaktfamiljsbarnet och det egna barnet inte fungerade ihop. Med anledning av särskilda behov hos barnet
har det varit svårt att matcha ihop detta barn med en ny
kontaktfamilj.
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Det har sedan sommaren 2013 uppstått kö till Dialogcentrum. Anledningen är minskad personalstyrka och en
bedömning har gjorts att avvakta med nyrekrytering tills
att den översyn som görs att Borås Stads egen öppenvårdsverksamhet är klar, vilket den beräknas vara under tidig
vår 2014.
De familjer som det har bedömts att de inte kan vänta
med att få sitt beslut om öppenvårdsverksamhet verkställd
har det köpts extern öppenvårdsverksamhet till.

Stadsdelsnämnden Öster

IFO Barn o familj hade den 31 december 2013 två ej verkställda beslut. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med
att hitta kontaktpersoner/familjer, för att kunna verkställa
besluten så snabbt som möjligt. Svårigheten ligger dels i rekryteringen och dels i att hitta rätt lösning för de speciella
behov som ett specifikt barn har. Under perioden har två
ansökningar återtagits. Detta beror på att behovet tillgodosetts på annat sätt eller att behovet inte längre finns.

Stadsdelsnämnden Norr

Barn och familj inomstadsdel Norr hade den 31 december
2013 fem ej verkställda beslut. Besluten rör kontaktperson/kontaktfamilj. Här har varit svårt att göra en lämplig
matchning.
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Från Stadskansliet
2014-02-06

Redovisning av ej verkställda gynnande
beslut enligt 9 § LSS
t o m den 31 december 2013
Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g § lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade t o m 31 december 2013
2013-10-01--12-31
Nämnd
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g § lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade t o m 31 december 2013
2013-10-01--12-31
Nämnd

Inga ej verkställda beslut

Ej verkställda
beslut

Typ av insats

Antal dagar
sedan beslut
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Analys Sociala omsorgsnämnden

Korttidsvistelse enligt LSS

Kontaktperson enligt LSS

Tre beslut rapporteras som ej verkställda. Ett beslut
kvarstår sedan 2010, familjen önskar en speciell lösning
på korttidsbehovet och inplanerade möten har avbokats av
familjen.

16 beslut rapporteras som ej verkställda. Åtta av besluten
rapporteras för första gången, sex av dessa har fått avbrott
i verkställigheten under tredje kvartalet 2013 och det har
ännu inte varit möjligt att hitta lämpliga kontaktpersoner
för uppdragen. Två ärenden är nya med beslut i augusti
och september men brukarna har velat avvakta när erbjudande om kontaktperson har kommit.
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 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.

Ledsagarservice enligt LSS

Vid september månads utgång fanns två icke verkställda
ledsagarbeslut. Ett beslut är lämnat till handläggare för
omprövning då personen avböjer den beviljade insatsen.
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Ett beslut vilar då familjen sökt andra insatser, troligen
blir det inte aktuellt med korttidsvistelse. För ett ärende
söker man korttidsplats i annan kommun och det har inte
löst sig ännu.

Daglig verksamhet enligt LSS

Åtta beslut rapporteras som ej verkställda. För några personer har planeringen av daglig verksamhet avbrutits eller
förskjutits på grund av att Arbetslivsnämndens dagliga
verksamhet ”pausat sin verkställighet” från september till
november. Två av dessa beslut kommer att verkställas i
januari 2014. I fyra ärenden har personen provat många
olika arbetsplatser genom studiebesök och pryo och därefter tackat nej och velat avvakta med ytterligare studiebesök
eller erbjudande om plats. En person kommer att påbörja
pryo för att hitta lämplig daglig verksamhet.

Bostad med särskild service enligt LSS

Vid december månads utgång fanns 11 ej verkställda
beslut om bostad med särskild service. Tre brukare har
tackat ja till lägenhet på gruppbostaden Logatan (fd Älggatan) som beräknas vara klart för inflyttning under 2014.
Ytterligare två brukare har tackat ja till erbjuden plats och
kommer att flytta in under våren 2014.
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 32
Borås Stads riktlinjer för hemtjänst
2014-03-31

Dnr 2013/KS0477 732

Från Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Bakgrund
Borås Stad har det yttersta ansvaret för att de som vistas
i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver.
Rätten till bistånd regleras i socialtjänstlagen och ska för
säkra den enskilde en skälig levnadsnivå.
Stadsdelsnämnden Öster har ett särskilt ansvar för kommungemensamma frågor gällande äldre och funktionshinderverksamheten i Borås Stad. Nämnden har tagit fram
ett förslag till Riktlinjer för hemtjänst.
Syftet med riktlinjer i hemtjänsten är att skapa en säkrare
och likvärdig handläggning i Borås Stad. En gemensam
utgångspunkt för handläggarna ger ökad rättssäkerhet
för brukaren. Riktlinjerna ger vid biståndsbedömningar
vägledning för omfattning, utformning och inriktning av
insatser i hemmet till personer med funktionsnedsättning.
Utöver riktlinjer krävs en individuell prövning i varje enskilt fall. Den enskildes behov och resurser ska alltid ligga
till grund för insatsen och dess omfattning.
Remissunderlaget har skickats till Stadsdelsnämnderna
Öster, Väster och Norr, Sociala Omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Tekniska nämnden, Centrala pensionärsrådet, Kommunala funktionshinderrådet och Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO).

värde att ge exempel på hur behovet kan tillgodoses på annat sätt exempelvis ”genom anhöriga eller annan person”.
Vid insatsen ”Inköp av dagligvaror” ställer sig nämnden
tveksam till att möjligheten till hemkörning ska vägas in
då det inte tas hänsyn till den enskildes betalningsförmåga. Under ”Övriga ärenden och inköp” anges att inköp på
apotek kan ske högst en gång per månad. Nämnden anser
att det bör skrivas till att ”en individuell bedömning måste
ske när det gäller inköp på apotek för att väga in behov av
apoteksvaror som kan behöva tillgodoses oftare än en gång
per månad om det finns särskilda skäl”.
Det lokala pensionärsrådet i stadsdel Norr har tagit del av
remissen via nämnden i Norr och har följande synpunkter. Under rubriken ”Övriga inköp och ärenden” menar
pensionärsrådet att inköp på apotek ska kunna ske oftare
än en gång i månaden om det finns särskilda skäl. Omfattningen av dusch diskuterades också. Här anser man att
en individuell prövning alltid ska göras vilket borde vara
en tillräcklig skrivning för att trygga att de som behöver
dusch oftare får detta.

Stadsdelsnämnden Väster

Stadsdelsnämnden Väster tillstyrker förslaget och anser
att förslaget till nya riktlinjer för biståndshandläggning
är positivt då det medför en rättssäker och mer likställig
bedömning av den enskildes behov.

Stadsdelsnämnden Öster

Remissammanställning, remissinstansernas yttrande i sammanfattning

Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker förslaget med tillägget
att den äldre bör kunna få servicen dusch 2-3 gånger per
vecka om så önskas.

Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker förslaget och delar helt
arbetsgruppens uppfattning om att det behövs riktlinjer
för hemtjänsten men önskar att några förtydliganden och
ändringar görs. Nämnden vill att omfattningen av dusch
ändras till ”1-2 gånger per vecka, oftare om det finns
särskilda skäl”. Vid ”Ledsagning vid vårdkontakter” under
rubriken avgränsning menar nämnden att det kan vara av

Sociala omsorgsnämnden

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen i sin helhet
och säger att det för barn och yngre personer är särskilt
viktigt att den enskildes behov och resurser ligger till
grund för insatsen och dess omfattning. Nämnden vill
uppmärksamma att det i vissa fall kan medföra en extra
kostnad för den enskilde och föreslår att detta noteras i
riktlinjerna.
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Arbetslivsnämnden

Arbetslivsnämnden avstår från yttrande.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden avstår från yttrande.

Centrala pensionärsrådet

Rådet tillstyrker remissen med vissa påpekanden. Riktlinjerna är för detaljerade, t ex omfattning av dusch, då det
inledningsvis talas om att de äldre så långt det är möjligt
ska kunna välja när och hur de vill ha hjälp och stöd i
boendet. Denna valfrihet får inte försvinna. Rådet reagerar också mot de begränsningar som förekommer under
insatserna och menar att det ställs krav på anhöriginsatser
som anses orimliga och strider mot inledningen om val
möjligheter och möjligheten att kunna ha inflytande över
sin vardag.

Kommunala funktionshinderrådet

Funktionshinderrådet tillstyrker remissen men vill påpeka
följande. Det står i riktlinjerna att ”de äldre ska, så långt
det är möjligt, kunna välja när och hur de vill ha hjälp
och stöd i boendet och annan service” samt ”att kunna
leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över
sin vardag”. Med anledning av detta reagerar rådet mot de
begränsningar som framgår av varje specificerat förslag till
insats, vid t ex dusch- och städtillfällen, samt de avgränsningar som görs då behov och hjälp kan tillgodoses på
annat sätt genom t ex anhöriga. Detta anser rådet strider
mot ingressens valmöjligheter och möjligheten att kunna
ha inflytande över sin vardag.

Handikappföreningarnas
samarbetsorgan i Borås (HSO)

Styrelsen för HSO har beslutat att tillstyrka förslaget på
riktlinjer men vill påpeka följande. Det står i riktlinjerna
att ”de äldre ska, så långt det är möjligt, kunna välja när
och hur de vill ha hjälp och stöd i boendet och annan
service” samt ”att kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag”. Med anledning
av ovanstående reagerar styrelsen mot de begränsningar
som framgår av varje specificerat förslag till insats, vid t ex
dusch- och städtillfällen, samt de avgränsningar som görs
då behov och hjälp kan tillgodoses på annat sätt genom
t ex anhöriga. Detta anser styrelsen strider mot ingressens
valmöjligheter och möjligheten att kunna ha inflytande
över sin vardag.

B 216

Stadsdelsnämnden Östers ställningstagande
efter remissrundan

Med anledning av inkomna synpunkter i samband med
remissrundan gör Stadsdelsnämnden Öster följande ställningstagande med kommentarer.
Syftet med att ha riktlinjer för hemtjänst är att skapa
en säkrare och likvärdig handläggning i Borås Stad. En
gemensam utgångspunkt för handläggarna ger ökad
rättssäkerhet för brukaren. Riktlinjerna ska ses som en
vägledning och en tolkning av begreppet ”skälig levnads
nivå” som utgör grunden vid rätten till bistånd enligt
socialtjänstlagen.
Avseende de avgränsningar som uppges i förslag till riktlinjer är dessa exempel och det som avser anhörig menas
att det är något som görs i samförstånd med den enskilde
och den anhörige och inte ses som en belastning för den
anhörige. Vad gäller hjälp och stöd av anhörig, utöver
det som ingår i äktenskapsbalken och avseende praktiska
insatser för övriga som ingår i hushållsgemenskap, kan
socialtjänsten aldrig påtvinga anhörig något ansvar utan
det är ett frivilligt åtagande den anhörige tar på sig.
Stadsdelsnämnden Öster har med anledning av inkomna
synpunkter i samband med remissrundan gjort ett
förtydligande avseende insatsen ”Inköp av dagligvaror”.
Under ”Avgränsning” har sista meningen som börjar med
”Bedömning...” tagits bort och ersatts av: ”Om personen
själv kan ringa till affär och beställa dagligvaror och få
dessa hemkörda genom affärens försorg föreligger inte
något behov av insats från socialtjänsten.”
Stadsdelsnämnden Öster har ändrat omfattningen av
insatsen dusch från en gång per vecka till 1-2 gånger per
vecka.
Utifrån de synpunkter som inkommit avseende omfattningen av apoteksärende har inte någon ändring i riktlinjerna gjorts. Det ska alltid göras en individuell prövning
om omfattningen är tillräcklig eller inte utifrån den
enskildes behov.
Sammanfattningsvis bör det åter belysas att utöver riktlinjer ska alltid en individuell prövning av den enskildes
behov och resurser föreligga som tillsammans med rikt
linjerna utgör grunden till den bedömning och beslut av
hjälp och stöd som görs.

Kommunstyrelsens ställningstagande

Kommunstyrelsen har gjort en del förändringar i det ursprungliga förslaget till riktlinjer för hemtjänst. Dessutom
har vissa redaktionella ändringar av texten gjorts, sakinnehållet är dock detsamma.
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Kommunstyrelsen föreslår att
• Kommunfullmäktige beslut den 20-21 november 2013
i ärendet Översyn av kostverksamheten i Borås Stad om
insatser för att få huvudmålet tillgodosett för de som
bor i ordinärt boende läggs till i riktlinjerna.
• Texten som klargör hur insatserna ska genomföras tas
bort ur riktlinjerna. Om berörda nämnder bedömer att
det behöver förtydligas hur hur insatserna ska genomföras kan dessa uppgifter sammanställas till kompletterande rutiner för att säkerställa en likvärdig nivå i hela
kommunen. Stadsdelsnämnden Öster föreslås ansvara
för fortsatt handläggning av eventuella rutiner.
• Omfattning när det gäller insatsen dusch tas bort, det
individuella behovet ska vara vägledande i bedömning
av denna insats.

Borås Stads Riktlinjer
för hemtjänst

Kommunstyrelsen ställer sig i övrigt bakom Stadsdelsnämnden Östers förslag till Borås Stads riktlinjer för
hemtjänst.

Utöver riktlinjer krävs en individuell prövning. Den enskildes behov och förmågor styr insatsen och dess omfattning. Personen ska så långt som möjligt ha inflytande över
hur insatsen planeras och utförs.

Fastställt av: Kommunfullmäktige 2014-04-24
För revidering ansvarar: Stadsdelsnämnden Öster
Dokumentet gäller till och med: 2016

Riktlinjer för hemtjänst
Borås Stad har ansvar för stöd och hjälp i hemmet för dem
som behöver det. Dessa riktlinjer gäller för biståndsbedömningar av insatser i hemmet till äldre, och personer
med funktionsnedsättning. Riktlinjerna ska ge en säker
och likvärdig handläggning.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Fastställa det omarbetade förslaget till Borås Stads
riktlinjer för hemtjänst
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Ingegerd Eriksson
Kommunalråd		
Enhetschef

Målgrupper
Hemtjänsten riktar sig till personer som på grund av ålder
eller funktionsnedsättning har svårt att klara sin dagliga
livsföring, behöver hjälp och stöd, och inte kan få det
ordnat på annat sätt.
Socialtjänsten verkar för att äldre människor kan leva
ett värdigt liv, självständigt och tryggt, och ha en aktiv
tillvaro i gemenskap med andra. De ska så långt det är
möjligt kunna välja när och hur de vill ha stöd och hjälp i
hemmet.
För personer med funktionsnedsättning tar socialtjänsten
sikte på stöd till att nå jämlika levnadsvillkor och kunna
delta i samhällslivet. Hemtjänst ska underlätta för den
enskilde att bo hemma och ha kontakt med andra.

Trygghet
Den som känner oro i vardagen kan få en daglig telefonkontakt eller trygghetsbesök. Omfattningen är individuell
efter behov och syfte.
Trygghetslarm säkrar kontakten med personal vid fall eller
annan olycka. Trygghetslarm är behovsprövat.
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Omvårdnad
Den som inte klarar sin personliga omvårdnad kan få
hjälp med detta efter individuell bedömning.
Hjälp med personlig hygien sker vanligtvis vid uppstigning och sänggående, liksom hjälp att klä på och av sig.
Hjälp med toalettbesök och med förflyttningar i hemmet
vid planerade besök under hela dygnet.
Den som inte klarar att duscha själv kan få hjälp med
detta efter individuellt behov.
Den enskilde ska så mycket som möjligt vara delaktig, och
insatsen rehabiliterande för att stärka personens självständighet och egen förmåga.

Måltider
Den som inte kan ordna måltider själv kan få bistånd för
detta.

Ledsagning till och från sociala aktiviteter beviljas en
till två gånger per vecka; till frisör, fotvård och liknande
efter behov; för inköp av dagligvaror bara om det finns
särskilda skäl.

Utevistelse
Den som inte förmår ordna sitt behov av utevistelse och
social samvaro kan få hjälp med detta en till två gånger
per vecka, oftare om det finns särskilda skäl. Tiden kan
användas för promenad eller social samvaro i hemmet.

Städning
Den som inte klarar städning kan var tredje vecka få
städat två rum och kök, hall och toalett. Ytterligare något
rum städas om flera i hushållet har bistånd. Särskilda
behov som till exempel sjukdom kan ge skäl för städning
oftare. Den enskilde ska så långt möjligt delta i arbetet.

För huvudmålet finns olika möjligheter:
• köp av färdiglagad mat från affär, för den som inte själv
kan göra sina inköp
• ledsagning till restaurang eller matlag, när det också
finns behov av social samvaro
• hjälp att laga mat i hemmet, om personen själv kan ta
del i matlagningen.

Fönsterputsning och avfrostning av kyl och frys kan ske
två gånger per år. Större insatser som sanering, storstädning, flyttstädning eller städning av källare ingår inte.

Om inte ovanstående kan fylla behovet är leverans till
hemmet av färsk kyld mat ett alternativ.

Avgränsningar

Den som inte själv klarar sina övriga måltider kan en eller
flera gånger om dagen få hjälp med enklare måltid. Disk
beviljas en gång om dagen.

Inköp
Den som behöver hjälp att få hem dagligvaror kan få
bistånd för detta en gång i veckan. Bistånd för inköp av
sällanköpsvaror beviljas en till två gånger per år; för nödvändiga inköp till exempel på apotek och ledsagning till
bank normalt en gång per månad.

Den som inte klarar sin tvätt kan få hjälp med detta högst
varannan vecka.

Stödet är personligt och omfattar inte andra som bor i
hushållet, eller gäster.
Sammanboende måste hjälpa varandra med sysslorna i
hemmet. Detta är inte skäl att neka bistånd för personlig
omvårdnad; däremot avslås service som till exempel städning om en sambo kan göra detta. Kravet på att hjälpa till
i hemmet gäller även hemmaboende barn.
Utesysslor som snöskottning eller gräsklippning beviljas
inte, normalt inte heller omsorg om husdjur.
Dessa riktlinjer kompletteras av rutiner som klargör hur
insatserna ska göras, och hur ofta vissa insatser ska ske.
Rutinerna ska säkra en likvärdig nivå i hela kommunen.
För rutinerna ansvarar kommungemensam äldreomsorg.

Ledsagning
Ledsagning beviljas till planerade besök på vårdcentral,
sjukhus och tandläkare; även under själva besöket för den
som behöver det. Ledsagning kan inte beviljas för akut
besök på sjukhus.
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Uppföljning
Stadsdelsnämnden Öster följer årligen upp tillämpningen
av riktlinjerna för att säkra en likvärdig nivå av hemtjänsten i hela kommunen. Detta redovisas i årsredovisningen.
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Från Stadsdelsnämnden Öster
Till Kommunstyrelsen
2013-06-13

Borås Stads riktlinjer
för hemtjänst
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att föreslå Kommunfullmäktige fastställa Borås Stads riktlinjer för hemtjänst.

Bakgrund
Stadsdelsnämnden Öster har ett särskilt ansvar för kommungemensamma frågor gällande äldre och funktionshinderverksamheten i Borås Stad.
Borås Stad har det yttersta ansvaret för att de som vistas
i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver.
Rätten till bistånd regleras i socialtjänstlagen och ska
försäkra den enskilde en skälig levnadsnivå.
Syftet med riktlinjer i hemtjänsten är att skapa en säkrare
och likvärdig handläggning i Borås Stad. En gemensam
utgångspunkt för handläggarna ger ökad rättssäkerhet
för brukaren. Riktlinjerna ger vid biståndsbedömningar
vägledning för omfattning, utformning och inriktning av
insatser i hemmet till personer med funktionsnedsättning.
Utöver riktlinjer krävs en individuell prövning i varje enskilt fall. Den enskildes behov och resurser ska alltid ligga
till grund för insatsen och dess omfattning.

Remissinstanser
Remissunderlaget har skickats till Stadsdelsnämnderna
Öster, Väster och Norr, Sociala Omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Tekniska nämnden, Centrala pensionärsrådet, Kommunala funktionshinderrådet och Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO).

Nämndens ställningstagande
efter remissrundan
Med anledning av inkomna synpunkter i samband med
remissrundan gör Stadsdelsnämnden Öster följande ställningstagande med kommentarer.

Syftet med att ha riktlinjer för hemtjänst är att skapa
en säkrare och likvärdig handläggning i Borås Stad. En
gemensam utgångspunkt för handläggarna ger ökad
rättssäkerhet för brukaren. Riktlinjerna ska ses som en
vägledning och en tolkning av begreppet ”skälig levnadsnivå” som utgör grunden vid rätten till bistånd enligt
socialtjänstlagen.
Rätt till bistånd utgår från att den enskilde har ett behov
av hjälp och stöd i sin vardag som inte kan tillgodoses på
annat sätt. Detta föregås alltid av en ansökan från den enskilde och en utredning, bedömning och beslut av insatser.
Att kunna välja när och hur den hjälp man har behov av
ska ske innefattas inte i riktlinjerna utan handlar om hur
genomförandet av insatser sker. Det är i detta moment
som den enskilde ska vara delaktig och kunna påverka när
och hur hjälpen ska utformas.
Avseende de avgränsningar som uppges i förslag till riktlinjer är dessa exempel och det som avser anhörig menas
att det är något som görs i samförstånd med den enskilde
och den anhörige och inte ses som en belastning för den
anhörige. Vad gäller hjälp och stöd av anhörig, utöver
det som ingår i äktenskapsbalken och avseende praktiska
insatser för övriga som ingår i hushållsgemenskap, kan
socialtjänsten aldrig påtvinga anhörig något ansvar utan
det är ett frivilligt åtagande den anhörige tar på sig.
Stadsdelsnämnden Öster föreslår ett förtydligande avseende insatsen ”Inköp av dagligvaror”. Under ”Avgränsning”
föreslås följande ändring: Sista meningen som börjar med
”Bedömning...” tas bort och ersätts av: ”Om personen själv
kan ringa till affär och beställa dagligvaror och få dessa
hemkörda genom affärens försorg föreligger inte något
behov av insats från socialtjänsten.”
Utifrån de synpunkter som inkommit avseende omfattningen av apoteksärende anser Stadsdelsnämnden Öster
inte att någon ändring i förslag till riktlinjer ska göras. Det
ska alltid göras en individuell prövning om omfattningen
är tillräcklig eller inte utifrån den enskildes behov.
Synpunkter och förslag på ändring av omfattningen av insatsen dusch har inkommit och Stadsdelsnämnden Öster
föreslår att omfattningen ändras från en gång per vecka
till 1-2 gånger per vecka.
Sammanfattningsvis bör det åter belysas att utöver riktlinjer ska alltid en individuell prövning av den enskildes
behov och resurser föreligga som tillsammans med riktlinjerna utgör grunden till den bedömning och beslut av
hjälp och stöd som görs.
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Remissammanställning, remissinstansernas yttrande i sammanfattning
Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker förslaget och delar helt
arbetsgruppens uppfattning om att det behövs riktlinjer
för hemtjänsten men önskar att några förtydliganden och
ändringar görs. Nämnden vill att omfattningen av dusch
ändras till ”1-2 gånger per vecka, oftare om det finns
särskilda skäl”. Vid ”Ledsagning vid vårdkontakter” under
rubriken avgränsning menar nämnden att det kan vara av
värde att ge exempel på hur behovet kan tillgodoses på annat sätt exempelvis ”genom anhöriga eller annan person”.
Vid insatsen ”Inköp av dagligvaror” ställer sig nämnden
tveksam till att möjligheten till hemkörning ska vägas in
då det inte tas hänsyn till den enskildes betalningsförmåga. Under ”Övriga ärenden och inköp” anges att inköp på
apotek kan ske högst en gång per månad. Nämnden anser
att det bör skrivas till att ”en individuell bedömning måste
ske när det gäller inköp på apotek för att väga in behov av
apoteksvaror som kan behöva tillgodoses oftare än en gång
per månad om det finns särskilda skäl”.
Det lokala pensionärsrådet i stadsdel Norr har tagit del av
remissen via nämnden i Norr och har följande synpunkter. Under rubriken ”Övriga inköp och ärenden” menar
pensionärsrådet att inköp på apotek ska kunna ske oftare
än en gång i månaden om det finns särskilda skäl. Omfattningen av dusch diskuterades också. Här anser man att
en individuell prövning alltid ska göras vilket borde vara
en tillräcklig skrivning för att trygga att de som behöver
dusch oftare får detta.

Stadsdelsnämnden Väster

Stadsdelsnämnden Väster tillstyrker förslaget och anser
att förslaget till nya riktlinjer för biståndshandläggning
är positivt då det medför en rättssäker och mer likställig
bedömning av den enskildes behov.

Stadsdelsnämnden Öster

Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker förslaget med tillägget
att den äldre bör kunna få servicen dusch 2-3 gånger per
vecka om så önskas.
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Sociala omsorgsnämnden

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen i sin helhet
och säger att det för barn och yngre personer är särskilt
viktigt att den enskildes behov och resurser ligger till
grund för insatsen och dess omfattning. Nämnden vill
uppmärksamma att det i vissa fall kan medföra en extra
kostnad för den enskilde och föreslår att detta noteras i
riktlinjerna.

Arbetslivsnämnden

Arbetslivsnämnden avstår från yttrande.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden avstår från yttrande.

Centrala pensionärsrådet

Rådet tillstyrker remissen med vissa påpekanden. Riktlinjerna är för detaljerade, t ex omfattning av dusch, då det
inledningsvis talas om att de äldre så långt det är möjligt
ska kunna välja när och hur de vill ha hjälp och stöd i
boendet. Denna valfrihet får inte försvinna. Rådet reagerar också mot de begränsningar som förekommer under
insatserna och menar att det ställs krav på anhöriginsatser
som anses orimliga och strider mot inledningen om valmöjligheter och möjligheten att kunna ha inflytande över
sin vardag.

Kommunala funktionshinderrådet

Funktionshinderrådet tillstyrker remissen men vill påpeka
följande. Det står i riktlinjerna att ”de äldre ska, så långt
det är möjligt, kunna välja när och hur de vill ha hjälp
och stöd i boendet och annan service” samt ”att kunna
leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över
sin vardag”. Med anledning av detta reagerar rådet mot de
begränsningar som framgår av varje specificerat förslag till
insats, vid t ex dusch- och städtillfällen, samt de avgränsningar som görs då behov och hjälp kan tillgodoses på
annat sätt genom t ex anhöriga. Detta anser rådet strider
mot ingressens valmöjligheter och möjligheten att kunna
ha inflytande över sin vardag.
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Handikappföreningarnas
samarbetsorgan i Borås (HSO)

Styrelsen för HSO har beslutat att tillstyrka förslaget på
riktlinjer men vill påpeka följande. Det står i riktlinjerna
att ”de äldre ska, så långt det är möjligt, kunna välja när
och hur de vill ha hjälp och stöd i boendet och annan
service” samt ”att kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag”. Med anledning
av ovanstående reagerar styrelsen mot de begränsningar
som framgår av varje specificerat förslag till insats, vid t ex
dusch- och städtillfällen, samt de avgränsningar som görs
då behov och hjälp kan tillgodoses på annat sätt genom
t ex anhöriga. Detta anser styrelsen strider mot ingressens
valmöjligheter och möjligheten att kunna ha inflytande
över sin vardag.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER
Anna Christensen		
Rita Johansson
Ordförande		 Stadsdelschef

Bilaga:
Stadsdelsnämnden Östers förslag till
Borås Stads riktlinjer för hemtjänst

Stadsdelsnämnden Östers förslag till

Borås Stads Riktlinjer
för hemtjänst
Riktlinjer för hemtjänst
Borås Stad har det yttersta ansvaret för att de som
vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de
behöver. Rätten till bistånd regleras i socialtjänstlagen
och ska försäkra den enskilde en skälig levnadsnivå.
Dessa riktlinjer ger vid biståndsbedömningar vägledning för omfattning, utformning och inriktning av
insatser i hemmet till personer med funktionsnedsättning. Riktlinjerna ska skapa en säkrare och likvärdig
handläggning i Borås Stad. En gemensam utgångspunkt för handläggarna ger ökad rättssäkerhet för
brukaren.
Utöver riktlinjer krävs en individuell prövning i varje
enskilt fall. Den enskildes behov och resurser ska alltid
ligga till grund för insatsen och dess omfattning. Alla
insatser ska så långt som möjligt ske tillsammans med
den enskilde.

Målgrupper
Personer som på grund av fysisk, psykisk eller social
funktionsnedsättning har svårt att klara sin dagliga
livsföring, behöver hjälp och stöd och inte kan få
behovet tillgodosett på annat sätt. Beslutet är personligt – insatsen gäller inte för exempelvis andra boende
i hushållet eller gäster. Behöver flera personer i samma
hushåll insatser ska varje person ha eget beslut.
Sammanboende äkta makar måste enligt äktenskapsbalken hjälpa varandra med sysslorna i hemmet. Detta
lagkrav är inte skäl att avslå bistånd för personlig omvårdnad. Däremot kan service som t ex städning avslås
om en make kan utföra detta. Kravet på att hjälpa till
i hemmet ställer vi även på ogifta sammanboende och
hemmaboende barn.

» Äldre personer
Socialtjänsten verkar för att äldre människor kan leva
självständigt och tryggt, och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Socialtjänstens
omsorg om äldre är inriktad på ett värdigt liv och
välbefinnande. De äldre ska, så långt det är möjligt,
kunna välja när och hur de vill ha stöd och hjälp i
boendet och annan service.
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Äldre ska
• kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag
• kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende
• bemötas med respekt, samt
• få god vård och omsorg.

» Telefonkontakt

» Yngre personer

Omfattning

Socialtjänsten verkar för att människor med betydande
svårigheter i sin livsföring kan delta i samhällets gemenskap och leva som andra. Den enskilde ska genom
bistånd få en skälig levnadsnivå och ökad möjlighet att
leva ett självständigt liv. Socialtjänstens insatser ska frigöra enskildas egna resurser för att nå jämlika levnadsvillkor och delta i samhällslivet.
Verksamheten bygger på respekt för människors
självbestämmanderätt och integritet. Socialtjänsten underlättar genom insatser som hemtjänst för den enskilde
att bo hemma och ha kontakt med andra.
För barn gäller särskilt hänsynen till barnets bästa. Det
är viktigt att förstå barnet och hur barnet uppfattar
sin situation; se med barnets ögon och analysera olika
alternativ. I detta ingår att lyssna på och respektera
barnet som en individ med egna uppfattningar, men i
sista hand måste den vuxne fatta beslutet och ta ansvar
för det.

Målgrupp
Personer med funktionsnedsättning som känner oro
för den dagliga livsföringen, och där trygghetslarm inte
tillgodoser behovet av trygghet.

Brukaren får vid en avtalad tid ett telefonsamtal för att
exempelvis bli påmind om en måltid eller för att få ett
samtal mot sin oro. Om brukaren inte svarar gör personalen ett besök, om inte annat är överenskommet.

Avgränsning
Antalet telefonkontakter kan vara en till två om dagen.
För behov av mer stöd gäller trygghetsbesök.

» Trygghetsbesök
Målgrupp
Personer som på grund av funktionsnedsättning inte
känner sig trygga i sitt hem, och där behovet inte kan
tillgodoses med telefonkontakt.

Omfattning

Trygghet och kontakt

» Trygghetslarm

Vid avtalad tid kommer ett besök. Omfattningen är
individuell efter den enskildes behov och syftet med
insatsen.

Målgrupp

Avgränsning

Personer med risk för fall eller annan olycka, eller som
annars kan behöva kontakta omvårdnadspersonal på ett
säkert sätt.

Bedömningen av trygghetsbesök ska väga in andra
besök under dagen.

Avgränsning
Trygghetslarmet är inte till för återkommande behov vid oro och otrygghet. Detta tillgodoses genom
telefonkontakt eller trygghetsbesök. Trygghetslarmet är
inte heller till för återkommande besök för omvårdnad,
exempelvis toalettbesök.
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Omvårdnad

» Daglig personlig omvårdnad
Målgrupp
Personer som inte själva klarar sin personliga omvårdnad, utan behöver tillsyn eller hjälp under hela eller
delar av momentet.
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Omfattning
Hjälp med personlig omvårdnad kan beviljas i varierande grad, från stöd och handräckning i vissa moment till
total omvårdnad. Utgångspunkt är alltid en individuell
bedömning. Den enskilde ska i så stor utsträckning
som möjligt vara delaktig. Hjälpen ges vid planerade
besök, om inte behov uppstår akut. Behov av dubbelbemanning bedöms efter funktionsförmåga.

Personlig hygien
Stöd eller hjälp efter behov med daglig personlig hygien
sker vanligtvis morgon och kväll vid uppstigning
och sänggående. Detta kan omfatta nedre och övre
personlig hygien, okomplicerad tand- och munvård och
nagelvård, kamning, smörjning, rakning och rengöring av glasögon och hörapparat.

På- och avklädning
Hjälp efter behov med klädsel sker vanligtvis morgon
och kväll vid uppstigning och sänggående.

nad ge hjälp med exempelvis ögondroppar eller stödstrumpor. Vid tveksamhet om den enskildes förmåga
tas kontakt med legitimerad personal i primärvården
för bedömning.

Avgränsning
Insatsen ska i möjligaste mån vara rehabiliterande för
att stärka brukarens självständighet och ta till vara de
egna resurserna. Hjälpmedel ska användas för att brukaren ska bli så självständig som möjligt, och kan även
behövas av arbetsmiljöskäl.
Vid brist på hjälpmedel ges stöd och hjälp till den enskilde efter de förutsättningar som finns. Behov av dubbelbemanning av arbetsmiljöskäl ingår inte i biståndsbedömningen utan bedöms av enhetschef.

» Dusch
Målgrupp

Personer som på grund av funktionsnedsättning inte på
egen hand kan duscha, utan behöver tillsyn eller hjälp
och inte kan få behovet tillgodosett på annat sätt.

Toalettbesök
Stöd och hjälp efter behov med toalettbesök eller byte
av intimitets- och inkontinensskydd sker vanligtvis vid
planerade besök under hela dygnet. Hjälp med nedre
personlig hygien vid toalettbesöken efter behov.

Omfattning

En till två gånger per vecka, oftare om det finns
särskilda skäl. Hårvård vid duschningen ska anges i
beslutet. Det ingår att ställa i ordning duschutrymmet
efter dusch.

Förflyttningar
Stöd och hjälp efter behov med förflyttningar till fots
eller med hjälp av utprovade hjälpmedel i bostaden.
Vanligtvis vid planerade besök under hela dygnet.

Avgränsning

Bäddning

» Hjälp vid måltider

Hjälp med bäddning efter behov, på morgonen med
att rätta till sängkläder och lägga på överkast, samt på
kvällen med att bädda upp inför natten. Renbäddning
vid behov.

Hjälpmedel ska användas om de underlättar för brukaren att duscha själv.

Målgrupp

Personer som inte kan klara måltiden på egen hand och
som inte kan få behovet tillgodosett på annat sätt.

Handräckning (egenvård)

Omfattning

Så länge den enskilde själv kan ansvara för sin medicinering och egenvård kan hemtjänstpersonal i omvård-

I insatsen kan ingå att duka, värma mat, tillaga enklare
måltid och hjälpa till med matintaget, en eller flera
gånger om dagen. Enklare måltid kan vara att koka
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gröt, välling eller ägg. Det kan också innefatta att stötta
personen i något moment av den egna tillagningen,
som att skala potatis. Vilka moment och vilken typ av
måltid som ingår ska definieras i beslutet. Disk beviljas
en gång om dagen vid behov.

Avgränsning

Avgränsning

» Ledsagning vid vårdkontakter

Tillagning av huvudmål som kan tillgodoses via matdistribution eller färdigköpt mat ingår inte.

» Promenader och social samvaro
Målgrupp

Bistånd för ledsagning till sociala aktiviteter är inte
aktuellt om behovet kan tillgodoses med färdtjänst eller
på annat sätt, till exempel genom anhöriga eller annan
person.

Målgrupp
Personer som på grund av funktionsnedsättning inte
kan ta sig till planerade besök på vårdcentral, sjukhus,
tandläkare eller liknande. Den som på grund av sin
funktionsnedsättning behöver stöd kan få ledsagning
under själva besöket.

Personer som inte utan stöd av annan kan tillgodose sitt
behov av utevistelse och social samvaro.
Omfattning
Omfattning

Omfattningen är individuell och grundar sig på den
enskildes behov och syftet med insatsen.

En till två gånger per vecka, oftare om det finns särskilda skäl. Om den enskilde hellre önskar tid för social
samvaro i hemmet kan detta ersätta promenaden.

Avgränsning

Avgränsning

Den enskilde har inte rätt till bistånd om denne regelbundet får behovet av utomhusvistelse och social samvaro tillgodosett genom till exempel anhöriga, vänner,
frivilligorganisationer eller annat nätverk. Vid insats
promenad är syftet utomhusvistelse. För hjälp med att
ta sig till en aktivitet, restaurang eller sjukvårdsinrättning ska ansökan istället avse ledsagning.

Ledsagning

» Ledsagning till sociala aktiviteter
Målgrupp
Personer som inte på egen hand kan ta sig till sociala
aktiviteter i sin närmiljö.

Omfattning
Ledsagning till och från sociala aktiviteter beviljas 1-2
gånger per vecka. Ett beslut om ledsagning ska vara
löpande och avse en återkommande aktivitet.
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Ledsagning beviljas om den enskilde behöver hjälp med
de grundläggande behoven eller med kommunikation
för att kunna tillgodogöra sig besöket, och behovet inte
kan tillgodoses på annat sätt. Ledsagning beviljas inte
för akut besök på sjukhus.

» Övrig ledsagning
Målgrupp
Personer som inte själva kan ta sig till aktiviteter av
olika slag.

Omfattning
Ledsagning till exempelvis frisör, fotvård eller restaurang beviljas efter behov. Förutsättningen för ledsagning
till restaurang är inte enbart måltiden utan behov av
social samvaro som kan leda till ökad aptit, eller att
upprätthålla vardagliga rutiner. Restaurangen ska ligga
i närheten av bostaden. Ledsagning vid inköp av dagligvaror och övriga ärenden kan beviljas om det finns
särskilda skäl.
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Avgränsning

Avgränsning

Bistånd för ledsagning är inte aktuellt om behovet kan
tillgodoses med färdtjänst eller på annat sätt, till exempel genom anhöriga eller annan person.

Matabonnemang avser endast huvudmålet. Mer än
en portion per dag beviljas inte. Hjälp att hämta och
servera måltiden räknas som omvårdnad och kräver
separat beslut.

Mat och inköp

» Inköp av dagligvaror

» Matdistribution
Målgrupp
Matdistribution av huvudmåltiden beviljas då den
enskilde inte kan tillreda sin middagsmat på egen hand
och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Målgrupp
Personer som inte själva kan klara inköp och behöver
hjälp att få hem dagligvaror till bostaden.

Omfattning
Omfattning
Matdistribution gäller normalt alla dagar. Matdistribution kan beviljas färre än 30 dagar per månad om
behovet tillgodoses på annat sätt, exempelvis vistelse på
dagvård eller ledsagning till restaurang. Matdistribution ska dock alltid vara minst 15 dagar per månad.

Avgränsning
Matdistribution avser endast huvudmålet. Mer än en
portion per dag beviljas normalt inte.
Hjälp att värma och lägga upp maten samt stöd under
måltiden räknas som omvårdnad och kräver separat beslut. Bedömning av matdistribution ska beakta om det
vore bra för den enskilde att – med eller utan ledsagning – ta sig till närliggande restaurang.

En gång per vecka. I insatsen ingår inköp efter inköpslista, hemleverans och hjälp med att plocka in i kyl och
frys. Butik väljs av utföraren, och ska ha ett fullgott
sortiment. Brukaren eller anhörig ansvarar för att det
finns ett betalkort för inköpet. Behov av hjälp att planera inköp ska framgå i beslutet.

Avgränsning
Kan personen genom att gå, köra, åka kollektivt eller med färdtjänst själv göra sina inköp beviljas inte
insatsen. Att inte vilja betala exempelvis färdtjänst till
och från affären ger inte rätt till insatsen. Om personen
själv kan ringa till affär och beställa dagligvaror och
få dessa hemkörda genom affärens försorg finns inget
behov av insats.

» Övriga inköp och ärenden
» Matabonnemang
Målgrupp
Personer som inte kan tillreda sin middagsmat på egen
hand, och där behovet inte kan tillgodoses på annat
sätt.

Målgrupp
Personer som inte själva kan klara övriga inköp och
ärenden och inte kan få behovet tillgodosett på annat
sätt.

Omfattning
Omfattning
Matabonnemang beviljas för måltid i restaurang eller
motsvarande i kommunal regi. Behovet ska vara minst
15 dagar per månad.

Inköp av kläder eller andra varor som inhandlas mer
sällan beviljas en till två gånger per år. Nödvändiga
inköp t ex på apotek kan ske oftare, dock högst en gång
per månad.
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Ledsagning till bank beviljas när den enskilde har
ansvar för sin ekonomi men inte själv kan ta sig till
banken, eller behöver hjälp med att fylla i blanketter
men själv kan skriva under. Högst en gång per månad.

Avgränsning
När personen saknar insikt om sin ekonomi och saknar
förmåga att skriva under exempelvis post- och bankgiro
ska andra alternativ övervägas. Det kan vara ansökan
om god man, eller fullmakt för anhörig eller annan
person. Det kan behövas tillfälligt bistånd för detta. Se
rutin privata medel.
Har den kommunala hemsjukvården övertagit läkemedelsansvaret ingår det inte att hämta ut receptbelagda
mediciner på apotek. Detta sker då genom hemsjukvården.

Städning och tvätt

» Städning
Målgrupp
Personer som inte klarar städning, eller delar av städningen, och som inte kan få behovet tillgodosett på
annat sätt.

Omfattning
Var tredje vecka, två rum och kök, hall och hygienutrymme. Ytterligare rum, främst sovrum, kan städas om
mer än en person i hushållet har bistånd. Särskilda behov kan ge skäl för städning oftare än var tredje vecka.
Det kan vara sjukdom, att man har hjälpmedel som
används både inne och ute, eller att många personer
regelbundet vistas i bostaden.
Den som beviljats städning kan få fönsterputsning
och avfrostning av kyl och frys två gånger per år. Stora
utåtgående fönster putsas dock inte.
Den enskilde ska så långt möjligt delta i sysslorna.
Bistånd beviljas inte för sådant den enskilde själv kan
göra.

Avgränsning
Sanering av bostaden, storstädning, flyttstädning, städning av källare, vind eller balkong, tak- eller väggtvätt,
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vädring av stora mattor, skåpsrengöring eller silverputs
ingår inte. Fönsterputs och avfrostning av kyl och frys
beviljas inte som enstaka insats.

Den enskilde svarar för normal städutrustning, och för
en god arbetsmiljö. Bedömning av tunga eller farliga
moment följer arbetsmiljölagstiftningen. Sanering av
bostaden kan i vissa fall vara nödvändig innan hjälp i
hemmet kan utföras.

» Tvätt och klädvård
Målgrupp
Personer som inte kan tvätta, eller sköta delar av tvätt,
och som inte kan få behovet tillgodosett på annat sätt.

Omfattning
Högst varannan vecka, om inte sjukdom skapar särskilda behov. Insatsen omfattar hjälp att sortera tvätt,
lägga i tvättmaskin, torka tvätt samt vika ihop den och
lägga in i skåp eller hänga upp i garderob. Hjälp med
att stryka viss tvätt ingår, som skjortor, blusar och mindre dukar. Renbäddning kan ingå om personen inte har
personlig omvårdnad. Detta ska framgå i beslutet.

Avgränsning
I insatsen ingår inte handtvätt eller tvätt som inte tål
vanlig tvättmaskin, mangling eller strykning av underkläder, handdukar och lakan. Insatsen avser enbart den
som har beslut, om det är fler personer i hushållet.

Övriga avgränsningar

» Husdjur
Omsorg om husdjur beviljas normalt inte. Individuell
bedömning ska dock alltid göras. Om den enskilde kan
vara delaktig ska det beaktas, men insatsen kräver ändå
synnerliga skäl.

» Utomhusmiljö
Skötsel av trädgård, som snöskottning eller gräsklippning, beviljas inte.
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Nr 33
Taxor för SÄRF:s myndighetsutövning
2014-03-17

Dnr 2014/KS0161 170

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, har
inkommit med skrivelse kring SÄRF:s taxor för myndighetsutövning.
Bakgrunden är att Högsta förvaltningsdomstolen i beslut
fastslagit att det är de ingående medlemskommunerna –
inte kommunalförbundet själva – som ska fatta beslut om
taxor för myndighetsutövning.
Direktionen för SÄRF har därför beslutat att föreslå kommunfullmäktige i respektive medlemskommun att besluta
om taxa för SÄRF:s myndighetsutövning 2014. Aktuella
taxor för SÄRF är:
• Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor,
• Tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och
explosiva varor,
• Brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor
samt
• Rengöring (sotning) enligt lagen om skydd mot olyckor.

Fram till att Kommunfullmäktige fattat beslut om taxorna
för 2014 använder SÄRF taxorna för 2013.
Kommunstyrelsen finner ingen anledning att föreslå
ändring av de av direktionen tidigare beslutade taxorna,
och föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med
SÄRF:s förslag.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Taxa för SÄRF:s myndighetsutövning, i enlighet med
framlagt förslag från SÄRF, fastställs.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef
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Från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund,
direktionen
Protokollsutdrag 2014-02-07

§7
Beslut om taxor för SÄRF:s
myndighetsutövning
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har kommit med
ett viktigt klargörande kring vilket organ som ska besluta
om en taxa för livsmedelskontroll när verksamheten har
överlämnats till ett kommunalförbund.
HFD har genom beslutet slagit fast att det är de ingående
medlemskommunerna – inte kommunalförbundet – som
ska fatta beslut om taxan för verksamhet som grundas på
bemyndigande till en kommun i lag eller förordning.
HFD:s beslut innebär att det är fullmäktige i respektive
medlemskommun – som med stor skyndsamhet – bör
fatta nya beslut om taxor för myndighetstillsyn och myndighetsutövning för 2014. Varje taxa ska då omfatta den
egna kommunens kontrollobjekt.
För SÄRF:s del är dessa taxor aktuella
(framgår i bilaga 1, 2, 3):
• Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor
• Tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och
explosiva varor
• Brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor
• Rengöring (sotning) enligt lagen om skydd mot olyckor
Direktionen beslutar enhälligt
att	föreslå kommunfullmäktige i respektive medlemskommun att besluta om taxa för SÄRF:s myndighetsutövning enligt bilaga 1, 2, 3
att	använda taxa 2013 vid fakturering av myndighetsutövning tills kommunfullmäktige beslutat om taxa för
2014
att ändra i reglemente för direktionen enligt bilaga 4
att förklara paragrafen omedelbart justerad
Vid protokollet
Susanne Kling
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Från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
2014-01-30

Beslut om taxor för SÄRF:s
myndighetsutövning
Högsta förvaltningsdomstolen – HFD – har kommit med
ett viktigt klargörande kring vilket organ som ska besluta
om en taxa för livsmedelskontroll – när verksamheten har
överlämnats till ett kommunalförbund.
HFD har genom beslutet slagit fast att det är de ingående
medlemskommunerna – inte kommunalförbundet – som
ska fatta beslut om taxan för verksamhet som grundas
på bemyndigande till en kommun i lag eller förordning.
HFD konstaterar i sitt beslut att 8 kap regeringsformen
ska tolkas så att den föreskriftsrätt som delegerats till en
kommun inte följer med över till kommunalförbundet om
verksamheten bedrivs där.
HFD:s beslut innebär att det är fullmäktige i respektive
medlemskommun – som med stor skyndsamhet – bör
fatta nya beslut om taxor för bl a kommunal livsmedelskontroll, annan myndighetstillsyn och myndighetsutövning för 2014, om gällande taxor tidigare beslutats av ett
kommunalförbund. Varje taxa ska då omfatta den egna
kommunens kontrollobjekt.
Direktionen föreslås besluta
att	föreslå Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun att besluta om taxa för SÄRF:s myndighetsutövning enligt bilaga 1, 2, 3
att	använda taxa 2013 vid fakturering av myndighetsutövning tills kommunfullmäktige beslutat om taxa för
2014
att	ändra i reglemente för direktionen enligt bilaga 4
att	förklara paragrafen omedelbart justerad
Sven-Åke Josefsson
Räddningschef

kommunfullmäktiges handlingar | 24 April 2014

Bilaga 1

Taxa för brandskyddskontroll
3 Kontroll av tillkommande objekt på egen skorsten

Från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Taxa för myndighetsutövning

kronor

kronor

Tillsyn enligt Lagen skydd mot olyckor, grundavgift

1 525

Tillsyn enligt Lagen skydd mot olyckor, timavgift

885

Tillsyn enligt Lagen brandfarliga och
explosiva varor, grundavgift

1 525

Tillsyn enligt Lagen brandfarliga och
explosiva varor, timavgift

885

Hantering av tillstånd enligt Lagen brandfarliga och
explosiva varor, timavgift

885

Brandskyddskontroll enligt Lagen skydd mot olyckor. Bilaga 2
Rengöring (Sotning) enligt Lagen skydd mot olyckor. Bilaga 3

Villapanna fastbränsle

415

Villapanna oljeeldad

296

Lokaleldstad

296

Lättbesiktigad anläggning. Not 1.

237

Not 1.
Med lättbesiktigad anläggning avses okomplicerad
eldstad ansluten till fristående rökkanal med endast
en genomföring och som inte går i något schakt.
1.3 Tilläggsavgift
För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning eller läckagemätning uttas
ersättning för mertiden med pris, som anges i 4.3.

2. Övriga objekt
2.1 Kontrollavgift
Kontrollavgift utgår med pris som anges i 4.3.

3. Avgift för efterkontroll

Bilaga 2

För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med pris som anges
i 4.3.

Från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

4. Särskilda bestämmelser
1F
 ör extra inställelse, då kontrollen inte kunnat
utföras enligt ordinarie avisering och särskilda
skäl för detta inte förelegat, utgår ersättning för
återbesök med pris som anges i 4.3. Utöver detta
utgår ersättning för den ordinarie inställelsen enl.
1.1 samt en administrationsavgift av 112:00 kronor

Taxa för brandskyddskontroll
Tillämpning inom kommunerna Bollebygd,
Borås, Svenljunga och Ulricehamn.

Gäller from 2013-07-01. Taxan indexregleras varje år med
ett sotningsindex framtaget av SKL.
För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om
skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår
ersättning enligt denna taxa.
I taxan ingår lagstadgad moms med 25%.

2F
 ör kontroll utförd utanför ordinarie arbetstid
efter önskemål från objektsinnehavaren, utgår
ersättning med pris som anges i 4.3 samt tillägg
på 15 % om arbetet sker i anslutning till ordinarie
arbetstid och med tillägg på 50 % om arbetet sker
på annan tid.
Med ordinarie arbetstid menas vardagar
kl 07.00 - 16.00.

3 Timersättning utgår med kronor.
Taxa för brandskyddskontroll

kronor

1. Objekt i småhus
213

Vid beräkning av arbetstidens längd enligt 2. och
3. inräknas förflyttningstiden till och från arbetsplatsen, dock längst med avståndet från respektive
kommuns centralort till förättningsplatsen.

Villapanna fastbränsle

533

Villapanna oljeeldad

415

5 I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk
utrustning och förbruknings-materiel samt för
protokollering av brandskyddskontrollen.

Lokaleldstad

415

Lättbesiktigad anläggning. Not 1.

296

1.1 Grundavgift
Inställelse för utförande av brandskyddskontroll
1.2 Kontrollavgift
1 Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal

711

För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas
påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme.
För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas
påbörjad halvtimme som hel halvtimme.

2 Kontroll av tillkommande objekt på samma
skorsten
Villapanna fastbränsle

237

Villapanna oljeeldad

178

Lokaleldstad

178
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Bilaga 3

2.2 Objektsavgift (kr/enhet)

Från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

2.2.1 S
 otning av värmepanna jämte tillhörande rökkanal och förbindelsekanal.
Normaleffekt
Mcal/h ( ca kW )

Sotningstaxa

Värmepanna

Tillämpning inom kommunerna Bollebygd,
Borås, Svenljunga och Ulricehamn.

- 50 (-60)

Gäller from 2013-07-01. Taxan indexregleras varje år med
ett sotningsindex framtaget av SKL.
För utförande av sotnings- och rengöringsarbete, undersökningsarbete eller annat sådant arbete enligt Lagen om
skydd mot olyckor utgår ersättning enligt denna taxa.
I taxan ingår lagstadgad moms med 25 %.

Sotningstaxa

kronor

1 Objekt i småhus
1.1 Grundavgift
Inställelse för utförande av arbete enligt 1.2. under
ordinarie sotningstur per gång
1.1.1 Helårsbebott hus
1.1.2 Fritidshus

95,00
150,00

1.2 Objektsavgift (kr/enhet)

enligt 1.1 och 1.2

51 - 100 (61 -120)

372,00

101 - 150 (121 - 180)

431,00

151 - 200 (181 -240)

495,00

201 - 250 (241 -300)

520,00

251 - 300 (301 - 360)

557,00

Sidopanna
- 50 (- 60)

128,00

51 - 100 (61 - 120)

233,00

101 - 150 (121 - 180)

293,00

151 - 200 (181 -240)

357,00

201 - 250 (241 -300)

382,00

251 - 300 (301 - 360)

419,00

2.2.2 F
 ör sotning eller rensning av annat än under
1. och 2.2.1 angivet objekt uttas ersättning per
man och timme med pris, som anges i 4.6.
Parterna må träffa överenskommelse om fast
pris beräknat efter tidsåtgång.
2.3 Tilläggsavgift

Sotning eller rensning av nedan nämnt objekt jämte
tillhörande rökkanal och förbindelsekanal eller
bikanal.

2.3.1 Separat rökkanal till sidopanna

a) eldad uteslutande med olja

201,00

2.3.2 Stoftavskiljare, rökgasfläkt, längre förbindelsekanal till objekt enligt 2.2.1; timersättning uttas enligt 4.5. Parterna må träffa överenskommelse om fast pris beräknat efter tidsåtgång.

b) miljögodkänd för olja

240,00

3 Undersökningsarbeten m m

c) eldad helt eller delvis med fast bränsle

240,00

d) miljögodkänd för fast bränsle

257,00

1.2.1 Värmepanna med normaleffekt högst 50
Mcal/h (ca 60kW)

1.2.2 Braskamin

178,00

3.1 För undersökningsarbete, annat beställt arbete
och utbränning uttas ersättning per man och
timme med pris, som anges i 4.6 samt transportersättning enligt 4.4.

1.2.3 Lokaleldstad

158,00

4 Särskilda bestämmelser

1.3 Tilläggsavgift
1.3.1 Förbindelsekanal eller bikanal av lägst 1,0 m
längd
1) 1,0-2,5 m

30,00

2) 2,6-5,0 m

75,00

3) Mer än 5,0 m; timersättning uttas enligt 4.6.

2 Övriga objekt
2.1 Inställelseavgift
Avgift enligt 2.2.1 inkluderar ersättning för inställelse för arbetets utförande vid objekt belägna inom
en radie av 10 km från arbetslokalerna.
För avlägsnare belägna objekt uttas tilläggsersättning för den proportionella delen av den tillkommande transporttiden per man och timme med pris,
som anges i 4.6.
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4.1 Om vid utförande av arbete enligt 1.2, 1.3 och
2.2.1 undantagsförhållande föreligger genom
avvikelse av nedan nämnt slag, uttas ersättning
per man och timme med pris, som anges i
a) s ådan placering av objektet att rensluckor är
svåråtkomliga (jämför åtkomlighetsregler i SBN).
b) a
 nordningar och konstruktionsdetaljer hindrar
eller avsevärt försvårar användning av standardverktyg.
c) för sotningens genomförande erforderlig demontering och montering av luckor och andra
detaljer orsakar merarbete i sådan omfattning
att tidsåtgången härför uppgår till eller övertiger i
4.6. angiven debiteringsperiod.
d) blockering av rensluckor eller av utrymme med
renslucka.
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Bilaga 4

e) a
 nvändning av mer än vanligt sotbildande bränsle, förekomsten av svårborttagbara blanksotbeläggningar eller av större sotmängd än normalt
på grund av anläggningsfel.
f) fastsättning av arbetsredskap i kanal e.d.
4.2 För hämtning av lös väggstege, som ej förvaras omedelbart intill uppstigningsställe, uttas
tilläggsavgift med Dock att tilläggsersättning
beräknas som timersättning enligt 4.6, därest
tidsåtgången uppgår till eller överstiger däri
angiven debiteringsperiod
4.3 För extra inställelse, då fastighetsägaren eller
nyttjaren av rensningspliktigt objekt utan giltigt
skäl hindrat arbetets utförande på härför tillkännagiven tidpunkt, uttas för återbesök ersättning
per man och timme med pris som anges i 4.6
samt transportersättning. Härjämte uttas ersättning för den ordinarie inställelsen enl. 1.1 eller 2
samt en administrationsavgift av

Från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
32,00

Reglemente för
förbundsdirektionen
48,00

1.1

71,00

4.4 Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning med det belopp per påbörjad
km av avståndet fram och åter till förättningsplatsen, dock längst från kommunens centralort,
som vid tillfället gäller för befattningshavare i
kommunens tjänst enligt härför centralt utfärdad
anvisning.
Vid beräkningen tillämpas reglerna för mind
re bil och lägsta årliga körlängd. För annat
transportmedel än bil uttas ersättning med den
verkliga kostnaden.

4.7 I angivna ersättningar ingår kostnaden för konventionell teknisk utrustning. För användande av
speciell teknisk utrustning, exempelvis sotsugare och tvättaggregat, utgår tilläggsersättning
enligt överenskommelse med den betalande.

Förbundsdirektionens roll är att vara beslutande församling och samtidigt ha hand om verkställande och förvaltande angelägenheter i kommunalförbundet för Södra
Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

1.2

Det åligger direktionen att svara för de uppgifter och ansvarsområden som fastlagts för kommunalförbundet enligt
förbundsordningen, och inom ramen för detta för sådana
särskilda uppgifter som förbundsmedlem överlämnar till
förbundet enligt bestämmelse i förbundsordningen.

4.5 För arbete, som utförs utom ordinarie arbetstid,
orsakat av att objektet inte är tillgängligt under
ordinarie arbetstid, uttas ersättning per man och
timme med pris som anges i 4.6 samt tillägg
motsvarande de merkostnader som arbetet
föranleder.
4.6 Timersättning utgår med innefattande även
ersättning för erforderlig arbetsledning. För arbete under ordinarie arbetstid räknas påbörjad
kvartstimme som hel kvartstimme. För övertidsarbete räknas påbörjad halvtimme som hel
halvtimme.
I övertid inräknas eventuell avtalsenlig väntetid
samt tid för bad och omklädsel, därest denna
utgår särskilt för övertidsarbetet. Vid beräkning
av arbetstidens längd inräknas förflyttningtiden
till och från arbetsplatsen, dock längst med
avståndet från respektive kommuns centralort
till förättningsplatsen.

1 § Förbundsdirektionens uppgifter

1.3

Direktionens arbete skall inom kommunalförbundets
verksamhetsområde vara inriktat på att bereda människors
liv och hälsa och egendom och miljön ett med hänsyn till
de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt
skydd mot olyckor. Direktionen har ansvaret för att räddningsinsatser kan genomföras effektivt och kraftfullt.

1.4

475,00

Direktionen har att inom förbundsordningens ram
tillgodose medlemskommuns önskemål om nivåhöjande
insatser utöver vad som beslutats i kommunalförbundets
handlingsprogram.

1.5

Inom ramen för sin verksamhet har direktionen ansvaret
för att tillgängliga resurser organiseras på ett rationellt och
effektivt vis, att samordningsfördelar i organisationen tas
till vara, att den samlade kompetensen i organisationen
utvecklas, att tekniska resurser håller en med hänsyn till
uppgifterna hög standard, att ledningsresurser utvecklas
och att annat utvecklingsarbete bedrivs, i syfte att förbundets uppgifter skall kunna utföras på ett kvalificerat,
effektivt och verkningsfullt sätt.
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1.6

1.13

Direktionen svarar för att innehållet i handlingsprogram
för den förebyggande verksamheten och handlingsprogram för räddningstjänsten, i takt med utvecklingen, hålls
på effektivast möjliga nivå, och att resurserna inom ramen
för tillgängliga medel dimensioneras för att på bästa sätt
uppfylla ambitionsnivån i handlingsprogrammen.

Direktionen är arkivmyndighet inom organisationen.

1.7

Direktionen skall se till att uppföljning fortlöpande sker av
verksamheten.

1.8

Direktionen svarar för informations- och utbildningsinsatser i den förebyggande verksamheten.

1.9

2 § Direktionens sammansättning
2.1

Direktionen består av sju ledamöter och sju ersättare som
utses på sätt framgår av förbundsordningen.

2.2

Direktionen utser inom sig ordförande och vice ordförande på sätt som framgår av förbundsordningen.

3 § Ersättarnas tjänstgöring
3.1

Direktionen har möjlighet att ingå i samverkan med verksamheter utanför förbundsmedlemmarnas krets.

Ersättare skall kallas på samma sätt som ordinarie ledamöter.

1.10

3.2

Direktionen skall se till att det upprätthålls en aktiv och
fungerande relation till förbundsmedlemmarna, att samråd fortlöpande sker med förbundsmedlemmarna i olika
frågor som berör medlemskommunerna och att rapporter
lämnas till förbundsmedlemmarna över den verksamhetsmässiga och ekonomiska utvecklingen i förbundet. Samverkan med förbundsmedlemmarna i olika frågor kan ske.

För frånvarande ledamot får endast ersättare från samma
kommun tjänstgöra. Ordningen för ersättarnas tjänstgöring framgår av förbundsordningen.

3.3

En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt
in i ledamotens ställe.

1.11

Direktionen har rätt att fastställa taxor och avgifter för
sådana tjänster som enligt författning inte skall tillhandhållas utan avgift. Enligt beslut i Högsta Förvaltningsdomstolen ska taxor för myndighetsutövning fastställas av
kommunfullmäktige i respektive medlemskommun.

3.4

En ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring p g a jäv i ett
ärende har åter rätt att tjänstgöra sedan handläggningen
av ärendet slutförts.

1.12

3.5

Direktionen svarar för den ekonomiska förvaltningen i
förbundet. Direktionen skall tillse att tillfredsställande
försäkringsskydd finns. Direktionen är egen anställningsmyndighet och svarar för allt vad därmed följer i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och fackliga
organisationer.

Ersättare har rätt att delta i överläggningen men inte i
beslutet och har rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
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4 § Sammanträde

6 § Justering av protokoll

4.1

6.1

Direktionen sammanträder på dag och tid som direktionen bestämmer.

Protokollet justeras av ordföranden och en ytterligare
ledamot.

4.2

6.2

Personalföreträdare har rätt att närvara vid sammanträde
enligt 7 kap 9‑17 § i kommunallagen. Direktionen beslutar om antalet personalföreträdare.

Direktionen kan besluta att en paragraf i protokollet skall
justeras omedelbart.

5 § Kallelse

7 § Reservation
7.1

5.1

Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och
ledamoten vill motivera reservationen skall ledamoten göra
det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt
som har fastställts för justering av protokollet.

5.2

Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid
och plats för sammanträdet.

8 § Delgivning
8.1

5.3

Kallelsen skall utsändas till varje ledamot och ersättare
samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen.

Delgivning med direktionen sker med ordföranden eller
vice ordföranden, med kommunalförbundets chef eller
med annan som direktionen bestämmer.

9 § Undertecknande av handlingar
5.4

9.1

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden
bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör
ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av
direktionen skall undertecknas av ordföranden eller vice
ordföranden och kontrasigneras av kommunalförbundets
chef eller direktionens sekreterare.

5.5

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
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Nr 34
Förvärv av fastigheten Rådjuret 1 (Lindebergsgatan 3)
och anslag till ändringsarbeten
2014-03-17

Dnr 2013/KS0800

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Lokalförsörjningsnämnden har den 17 december 2013
lagt fram ett förslag om inköp av fastigheten Rådjuret 1,
Norrmalms kyrka, för 6,3 mnkr. Avsikten är att bygga
om kyrkan till förskola. Nämnden anhåller om ett anslag
på 5,5 mnkr för denna ombyggnad utöver anslaget för
själva inköpet. Lokalförsörjningsförvaltningen har den 13
februari 2014 redovisat en komplettering till framställningen där bl a erforderliga åtgärder i byggnaden beskrivs.
Stadsdelsnämnden Norr har den 18 februari 2014 beslutat
att för sin del godkänna investeringen. Här ger nämnden
bakgrunden till behovet av ytterligare lokaler.
Kommunstyrelsen tillstyrker i princip inriktningen att
skapa ytterligare förskolelokaler i enlighet med Lokalförsörjningsnämndens förslag och föreslår att nämnden skall
bemyndigas att göra fastighetsinköpet.
Den andra delen av Lokalförsörjningsnämndens förslag
avser anslag till ombyggnadsarbeten. Den vanliga rutinen
för ombyggnadsprojekt är att Lokalförsörjningsnämnden
först får ett projekteringsuppdrag när förutsättningarna för
projektet redovisats. Efter projektering och anbudsinhämtning tas sedan slutligt beslut om anslag till projektet. Nu
föreslår nämnden att i detta ärende skall hela proceduren
klaras i ett steg och nämnden direkt tilldelas ett slutligt
anslag.
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Kommunstyrelsen inser att Lokalförsörjningsnämndens
avsikt är att få en snabb handläggning för att omgående
skapa ytterligare förskoleplatser i centrala Borås. Men
Kommunstyrelsen är inte beredd att helt göra avsteg från
det grundläggande kravet för beslut om lokalinvesteringar
att det skall finnas ett nämndbehandlat underlag som
anger vad som skall byggas och utformning av detta.
Kommunstyrelsen föreslår därför en annan utformning
på uppdraget till Lokalförsörjningsnämnden att anpassa
lokalerna till förskola än det som nämnden föreslår.
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
bemyndigar styrelsen att besluta om anslag till ändringsarbetena. När kostnadsbilden är slutligt klargjord skall
Lokalförsörjningsnämnden redovisa ett förslag till Kommunstyrelsen. Detta bör i normalfallet kunna göras utan
att tiden till byggstart påverkas i någon större omfattning.
Stadsdelsnämnden, som nu godkänt projektet, behöver
inte behandla ärendet på nytt om de förutsättningar som
redovisats nu inte förändras.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Lokalförsörjningsnämnden får bemyndigande att
förvärva fastigheten Borås Rådjuret 1 för 6 300 000
kronor i enlighet med bifogat förslag på köpekon
trakt.
Kommunstyrelsen bemyndigas att fatta beslut om
anslag till ändringsarbeten på den förvärvade fas
tigheten
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef
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2013-12-17
Från Lokalförsörjningsnämnden
Till Kommunfullmäktige

Framställan om förvärv av fastigheten Rådjuret 1, Lindebergsgatan 3

Investeringen avskrivs på 33 resp 20 år

Beräknad kostnadsförändring år ett beräknas bli
1 004 900 kronor motsvarande 1 338 kr/kvm.
Lokalförsörjningsnämnden föreslår, under förutsättning
att Stadsdelsnämnden Norr, tillstyrker förslaget att Kommunfullmäktige beslutar

Trycket på antal förskoleplatser i centrum är oerhört stort
och det är svårt att hitta lediga och byggbara tomter.
Lokalförsörjningsförvaltningen har tillsammans med
Stadsdel Norr tittat på olika alternativ för att lösa den
tillkommande mängden barn i centrum.

att	uppdra åt Lokalförsörjningsförvaltningen att fön/älva
fastigheten Borås Rådjuret 1 för en köpeskilling om
6 300 000 kr enligt bifogat förslag på köpekontrakt,

Norrmalms kyrka har varit ute till försäljning och läget
för att etablera en förskola i fastigheten bedöms som god.
Samordningsvinster bedöms också vara bra då det i närområdet redan finns en förskola. Stadsdelen är positiv till
läget och samordningsvinster.

LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN
Falco Güldenpfennig
Lars Nordin
Ordförande		 Förvaltningschef

att	ge anslag till investering om sammanlagt 5 500 000
kronor för hyresgästanpassning i fastigheten.

En lokalanpassning behöver göras på kort sikt men skickat
på fastigheten bedöms vara bra. Kostnaden för ombyggnad/anpassning ligger framförallt på tillgänglighetsanpassning samt markarbeten, se ombyggnadskalkyl.
Lokalförsörjningsförvaltningen har gjort bedömningen att
det skall kunna bli plats för 60 barn, dvs 3 avdelningar.
Investeringskostnaden för köp är 6,3 miljoner kronor och
för verksamhetsanpassning ytterligare 5,5 miljoner.
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2008-10-02

Index

Från Kommunledningskansliet

Avgiften skall indexregleras efter konsumentprisindex med
oktober månad 2008 som bas för indextalet. Avgiften skall
dock aldrig sättas lägre än 7 000 kronor.

Borås Antilopen 1 – arrendeavtal
Sedan Borås kommun godkänt och skrivit under rubricerat arrendeavtal översänds härmed Ert exemplar till Er.

Samnyttjande

Med vänlig hälsning
KOMMUNLEDNINGSKANSLIET
Charlotte Rångeby

Samfälligheten är helt medveten om att kommunen under
dagtid nyttjar fastigheten för personbilsparkering för
behovet till kommunens förskoleverksamhet på fastigheten
Rådjuret 2.

Skyltning

Nyttjanderättsavtal
mellan
Markägare: Borås Stad, Kommunstyrelsen, 501 80 Borås,
nedan kallad kommunen,
Och
Nyttjanderättshavare: Borås Kyrkliga Samfällighet,
org,nr 252003-0319, Box 393, 503 12 Borås, nedan kallad
samfälligheten,

Nyttjad mark

Skyltning om parkering på fastigheten skall ske i samråd
med kommunens Lokalförsörjningskontor.

Renhållning, snöröjning, sandning,
elavgifter m m
Kommunen svarar för och bekostar all renhållning, snöröjning, sandning av fastigheten medan samfällligheten
svarar för och bekostar skötsel av de gröna ytorna inom
fastigheten.

Kommunen medger samfälligheten rätt att under huvudsakligen kvällstid för personbilsparking nyttja fastigheten
Borås Antilopen 1.
Fastigheten är markerad på bifogade karta.

Överlåtelse

Ändamål

Förbud mot upplåtelse i andra hand

Personbilsparkeringen är för behovet till verksamheten i
samfällighetens fastighet Rådjuret 1.

Samfälligheten får inte utan kommunens samhällsplaneringsavdelnings skriftliga medgivande upplåta någon
del av nyttjad fastighet eller del av fastigheten för annat
ändamål.

Samfälligheten får inte utan kommunens samhällsplaneringsenhets skriftliga medgivande överlåta denna nyttjanderätt.

Nyttjandetid
Nyttjandetiden är i 2009-01-01-2011-12-31.

Byggnader
Byggnad får inte uppföras på nyttjad fastighet.

Arrendeavgift
Avgiften för nyttjnaderätten är 7 000 kronor för varje år.
Avgiften skall erläggas i förskott till kommunen. Kommunen översänder inbetalningskort för avgiften.

Fastighetens skick
Fastigheten upplåtes i det skick det befinns på upplåtelsedagen.
Kostnad för eventuell upprustning av fastigheten skall
delas lika mellan samfälligheten och kommunen.
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Ledningsdragning

Mäklarhuset

Samfälligheten medger kommunen eller annan som har
kommunens tillstånd, rätt att framdraga och bibehålla
ledningar i eller över fastigheten med erforderliga anordningar om detta kan ske utan avsevärd olägenhet för
samfälligheten.

Köpekontrakt

Besiktning
Kommunens personal äger rätt att tillträda fastigheten för
besiktning och kontroll.

Avträdesersättning
Samfälligheten avstår med bindande verkan från alla krav
på ersättningar då nyttjanderätten upphör.

Säljare
Borås Kyrkliga Samfällighet, 252003-0319
Box 393, 503 13 Borås

1/1-del

Köpare
Borås Stad				1/1-del
Stadshuset, Kungsgatan 55, 501 80 Borås

Överlåtelseobjekt
Fastigheten Borås Rådjuret 1
Lindebergsgatan 3, 506 38 Borås
I det följande benämnd fastigheten.

Inskrivningsförbud
Nyttjanderätten får inte inskrivas.

Överlåtelseförklaring
Säljaren överlåter och försäljer härmed ovannämnda fastighet till köparen.

Uppsägning
Uppsägning av denna nyttjanderätt skall ske senast sex
månader före nyttjandetidens utgång. I annat fall förlängs
avtalet med ett (1) år i taget.

---------

Köpeskilling
Överlåtelsen sker mot en överenskommen köpeskilling av
kronor:
SEX MILJONER TREHUNDRATUSEN KRONOR
6 300 000:-

Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav kommunen och arrendatorn tagit var sitt

Tillträdesdag

Borås den 25/9 2008
Borås Stad		
Kommunstyrelsen

§ 1 Köpeskillingens erläggande

Borås den 19/9 2008
Borås Kyrkliga samfällighet

Enligt överenskommelse, dock senast 2014-09-15

1. Betalar handpenning Hålls enligt
särskilt avtal deponerad hos fastighetsmäklaren. Se § 20.
2. Betalar kontant på tillträdesdagen
Summa

300 000:-

6 000 000:6 300 000:-

§ 2 Likvidavräkning
Likvidavräkning skall upprättas per tillträdesdagen.
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§ 3 Inteckningar, servitut och
nyttjanclerätter
Säljaren garanterar
• att fastigheten på tillträdesdagen är intecknad till: 0:och att Säljaren har lagfart.
• att fastigheten endast belastas av följande servitut eller
nyttjanderätter, för vilka avtal köparen förbinder sig att
övertaga ansvaret:
Borås Rådjuret 1:
Inga servitut eller nyttjanderätter belastar fastigheten.

Säljaren garanterar, att på fastigheten belöpande
• gatukostnadsersättning
• el-anslulningsavgifter
• VA-anslutningsavgifter
• anslutningsavgifter för fjärrvärme
• anslutningsavgifter för gas
erlagts, därest sådan ersättningsskyldighet inträtt, såvida
parterna ej avtalat annat i detta kontrakt.
Säljaren garanterar, att annat åläggande från mlljö- och
hälsoskyddsnämnd eller annan myndighet inte föreligger
än vad som angivits i detta kontrakt.

§ 4 Försäkringar
Säljaren förbinder sig att hålla fastigheten försäkrad till
och med tillträdesdagen hos angivet försäkringsbolag och
till följande värde: fullvärde

§ 5 Faran för fastigheten
Säljaren står faran om fastigheten skadas eller försämras
mellan kontraktsdagen och tidpunkten för köparens tillträde. Faran övergår på köparen, om fastigheten ej tillträtts
på grund av köparens dröjsmål.

§ 8 Rengöring m m
På tillträdesdagen skall säljaren tillse, att fastigheten, såväl
mark som byggnader, är väl rengjord och utrymd.
Säljaren skall senast på tillträdesdagen bortforsla lös
egendom som inte ingår i köpet. Underlåter säljaren att
göra detta, äger köparen - om ej annat avtalats - rätt att
bortforsla egendomen på säljarens bekostnad alternativt
tillgodogöra sig egendomen.

§ 9 Lagfarts- och lånekostnader

§ 7 Fördelning av utgifter
och inkomster m m

Med köpet förenade lagfarts- och inteckningskostnader
betalas av köparen.
Expeditions- och uppläggningskostnader för upptagande
av nya lån betalas av köparen. Parterna är medvetna om
att det normalt är förenat med kostnader att lösa lån som
belastar fastigheten och att denna kostnad inte går att fastställa före lösendagen. Kostnader vid lösen av säljarens lån,
vilka ej skall övertagas av köparen, betalas av säljaren.

Intäkter från fastigheten skall tillfalla säljaren i den mån
de avser tiden innan tillträdesdagen varefter intäkterna
skall tillfalla köparen.

§ 10 Överlämnande av handlingar

§ 6 Äganderättens övergång
Parterna är överens om att äganderätten till fastigheten
övergår först på tillträdesdagen.

Säljaren skall betala skatter, räntor och andra periodiska
utgifter för fastigheten av vad slag de vara må, om de avser
tiden före tillträdesdagen. Från och med tillträdesdagen
övergår betalningsskyldigheten på köparen, som också får
fastighetens avkastning.
Inneliggande bränslelager övertages på tillträdesdagen av
köparen till då gällande dagspris.
Vad avser kommunal fastighetsavgift/fastighetsskatt är
parterna införstådda med att betalningsskyldigheten åvilar
den av dem som är ägare av fastigheten den 1 januari respektive år. Dock har parterna enats om att avräkning och
fördelning av fastighetsavgiften skall ske parterna emellan
per tillträdesdagen på sätt som angivits ovan.

På tillträdesdagen skall säljaren till köparen för hans
undertecknande överlämna kvitterat köpebrev avseende
fastigheten och övriga handlingar som erfordras för att
köparen skall få lagfart. Säljaren skall vidare till köparen
överlämna aktuellt gravationsbevis eller motsvarande utdrag ur fastighetsregistret, obelånade pantbrev, hyreskontrakt, serviceavtal, anställningsavtal, gällande tomtkarta
om sådan finnes och andra handlingar rörande fastigheten, vilka är av betydelse för köparen som ägare av denna.

§ 11 Pantförskrivning
Säljaren förbinder sig att, i samband med köpeskillingens
erläggande, i det fall långivaren önskar, biträda köparens
pantförskrivning av pantbrev avseende fastigheten innan
köparen erhållit lagfart.
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§ 12 Förmedlingsprovision

§ 16 Säljarens skyldighet

Förmedlingsprovision betalas av säljaren.
Provisionen är förfallen till betalning, vid anfordran, så
snart detta avtal undertecknats samt föreskrivna villkor för
överlåtelsens fullbordan och bestånd uppfyllts.
Mäklarens provisionsrätt är oberoende av parternas hävningsrätt enligt § 13.

Från och med tillträdesdagen överlåter säljaren på köparen
sina rättigheter.

§ 13 Skadestånd m m
Skulle köparen eller säljaren ej fullborda sina åtaganden
enligt detta avtal, äger motparten rätt till skälig ersättning.
Skulle åsidosatt åtagande vara av väsentlig betydelse för
part har denne dessutom rätt att häva köpet. Omedelbar
hävningsrätt föreligger dock inte om motparten är privatperson och kan hänvisa till sådana extraordinära omständigheter som han inte kan råda över.
Vid köparens kontraktsbrott skall säljarens ersättning i första hand regleras ur erlagd handpenning. Överstiger säljarens skada handpenningen, är köparen skyldig att erlägga
mellanskillnaden. Understiger skadan handpenningen,
skall mellanskillnaden snarast återbetalas till köparen.

§ 17 Köparens skyldighet
Från och med tillträdesdagen övertar köparen säljarens
skyldighet enligt alla för fastighetens behöriga skötsel
träffade avtal, vilka köparen tagit del av, såsom rörande
renhållning, leverans av vatten, elektricitet allt i den mån
dessa avtal inte kan sägas upp att upphöra nämnda dag.

§ 18 Deposition
Särskilt uppdragsavtal om deposition av handpenningen
på fastighetsmäklarens klientmedelskonto skall träffas
med anledning av i detta avtal intaget villkor.

§ 19 Friskrivning

Fastigheten överlåtes i det skick den är på köpekontraktsdagen om annat inte överenskommits.
Köpare och säljare är informerade om sin undersökningsrespektive upplysningsplikt.

Fastigheten överlåts i befintligt skick. Köparen har beretts
tillfälle att före köpet besiktiga fastigheten är förtrogen
med dess skick. Med undantag för av Säljaren lämnade
garantier och med undantag för vad som anges angående
Säljarens ansvar enligt § 15 avstår Köparen med bindande
verkan från alla anspråk mot Säljaren med anledning av fel
och brister i fastigheten. Köparen accepterar och är införstådd med att, att informationen Säljaren låtit informera
och lämnat Köparen i form av så kallad försäljningspromemoria/objektsbeskrivning eller motsvarande handlingar
inte skall tolkas som utfästelser eller upplysningar som
föranleder att Köparens undersökningsplikt reduceras eller
bortfaller. Köparen är alltså medveten om att det åvilar
Köparen att själv kontrollera informationens riktighet.

§ 15 Säljarens garanti

§ 20 Kommunala beslut

Säljaren garanterar
• att inga avtal träffats med enskilda hyresgäster utöver
nyss nämnda kontrakt och avtal, vilka köparen beretts
taga del av. Fastigheten skall i sin helhet vara disponibel
för Köparen på Tillträdesdagen.
• att utan köparens medgivande intet nu gällande avtal,
av slag det vara må, förändras eller nya avtal träffas
rörande fastigheten,
• att samtliga lokaler är godkända i nuvarande skick med
nuvarande nyttjande,
• att åläggande från miljö- och hälsoskyddsnämnd eller
annan myndighet inte föreligger än vad som angivits i
detta kontrakt,
• att godkänd OVK-besiktning utförts.

Detta avtals giltighet göres gällande av att Kommunstyrelsen i Borås och Kommunfullmäktige i Borås beslutar
om köp av fastigheten. Skulle köpet i dessa församlingar
ej godkännas skall vare sig Köparen eller Säljaren vara
bundna av detta avtal, som således förfaller utan att någondera parten har något anspråk å den andre parten med
anledning av utebliven försäljning. Betald handpenning
skall återbetalas i sin helhet till Köparen.

Säljaren och köparen är införstådda med att säljaren har
att erlägga full mäklarprovision, även om hävning sker
enligt denna paragraf, och att provisionskostnaden vid
köparens kontraktsbrott ingår i det skadestånd köparen
blir skyldig att erlägga till säljaren.

§ 14 Fastighetens skick
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§ 21 Kyrkklockor
Fastighetens kyrkklockor ingår inte i köpet. Dessa skall
nedmonteras av Säljaren före Tillträdesdagen.
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Utväxling av kontraktet

Byggnaden

Detta kontrakt är upprättat i tre likalydande exemplar,
varav säljare och köpare tagit var sitt och det tredje exemplaret utgör fastighetsmäklarens arkivexemplar.

Byggnaden är fördelad på 2 plan varav bottenplanen är
delvis nergräv i marken. Byggnaden har en lättbyggnadsteknik på plan 2. Mellanbjälklaget är av betong med pelare och betongväggar som bärande delar. Byggnaden har
dimensionerats för energihushållning enligt de regler och
erfarenheter som fanns på 70 talet. Byggnaden har idag en
klockstapel samt andra kyrkliga funktioner.

Säljarens underskrift
Borås november 2013
För Borås Kyrkliga Samfällighet
Jan G Nilsson
Ulf Skoglund
För Borås Stad
Ulf Olsson

2014-02-13

För att säkerställa byggnadens status har Statens Forskningsanstalt och ÅF Infrastructur gjort en inventering.
Inventeringen har gett vägledning till vissa ombyggnadsåtgärder gällande el, ventilation samt byggnaden.
I de möten som har hållits med förskolans verksamhet
har de framfört att vissa funktioner skall beaktas i den
kommande ombyggnaden. Byggnaden skall anpassas till
3 stycken förskoleavdelningar. Mottagningskök planeras i
byggnaden Anpassning till Västra Götalands tillgänglighets regler grön nivå skall dessutom gälla.

Från Lokalförsörjningsförvaltningen

Teknisk beskrivning anpassning
av Norrmalms Kyrka till förskola,
Borås Stad
Norrmalm kyrka Rådjuret 1
Borås Stad
Inledning
Fastighetsbeteckning:, Rådjuret 1 Borås Stad

Bakgrund:

Byggnaden ritades av fastighetsingenjör Reidar Olufsen
och invigdes 1979. I byggnaden har kyrkan haft barn och
ungdomsverksamhet.
På uppdrag har Lokalförsörjningsförvaltningen har vi
gjort en studie av Norrmalms Kyrka inför förvärv av
denna. Planeringen är att inrymma en förskola i dessa
lokaler. För att fånga upp verksamhetens planering samt
förväntningar av etableringen har det hållits 2 sammanträffande.

Brister som skall åtgärdas

Statusbesiktningen som gjorts kom att medföra följande
åtgärder:
• Elinstallationerna är ålderstigna och behöver uppdateras
till den nya verksamheten
• Ventilationen är från 79 och behöver energianpassas till
dagens energiregler.
• Övervaknings system för installationer skall uppdateras.
• Eftersom byggnaden delvis är nedgräv är detta en riskkonstruktion.
• Fasad och fönster har brister som bör åtgärdas
• Anpassning av byggnadens planlösning samt ytskikt
anpassas till ny verksamhet.
Åtgärder

Byggnaden skall anpassas till verksamhetens behov och
de regler som gäller. Utvändigt skall angöring för mottagningskök göras. Handikapparkering samt avfallshantering
skall utföras på ett effektivt och användarvänligt sätt.
Den yttre miljön anpassas till den utökade verksamheten
på tomten.
Byggnadens planlösning anpassas till den nya verksamheten. Hiss installeras för tillgängligheten mellan de 2
planen.
Mottagningskök skall inrymmas i fastigheten. Fläktrum
placerat på vindsvåningen skall tillgänglighets anpassas,
dessutom kräver den nya installationen en höjning av
takytan.
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Elinstallationer skall anpassas till ny planlösning. Centraler förses med jordfelsbrytare, dessutom skall inkommande
elservis utökas för att klara den tillkommande belastningen. Larmanläggningen skall installeras
VS anläggningen anpassas till mottagningskök samt den
nya planlösningen.
Ventilationsanläggningen kommer att utbytas eftersom
de nya reglerna kräver mer luft samt återvinning. Ventilationen anpassas till mottagningskök och styr/reglersystem
anpassas till Webbfactory som Borås Stad använder sig av.

Från Stadsdelsnämnden Norr
2014-02-18

Godkännande av förvärv av
fastigheten Borås Rådjuret 1
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Norr godkänner förvärv av Borås
Rådjuret 1 och föreslagen hyra på 1 005 tkr år 1. Stadsdelsnämnden översänder beslutet till Lokalförsörjningsnämnden och Kommunstyrelsen.

Kostnad

Investeringskostnaden för köp är 6,3 mnkr och för
verksamhetsanpassningar 5,5 mnkr.
Kostnaden år 1 för Stadsdelsnämnden Norr beräknas
till 1 005 tkr. Kostnaden beräknas bli 1 338 kr/kvm att
jämföra med nybyggda Östermalmsgården som kostar
2 165 kr/kvm.

Befolkningsprognos

Antalet barn inom Centrum ökar kraftigt. Av diagrammet nedan framgår att antalet barn prognostiseras att vara
974 år 2017, vilket är en ökning med nästan 190 barn de
kommande fyra åren, vilket motsvarar en ökning på 24
procent.
Stadsdelsnämnden säljer betydligt mer än nämden köper.
Lasarettsområdet gör att ca 100 barn från staden idag har
plats i centrums förskolor runt lasarettet. Andelen barn
till friförskolor tenderar att sjunka. Ovan gör att centrums
lokalbehov fortsatt kommer att vara högt för att klara
placera alla barn som vill vara i verksamhetens förskolor.
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Ärendet i sammanfattning
Stadsdelsnämnden Norr har framfört behov av fler förskoleavdelningar inom Centrum. Lokalförsörjningsnämnden
vill uppdra åt Kommunstyrelsen att förvärva Borås Rådjuret 1, Norrmalms kyrka, för att bedriva förskola med tre
avdelningar i fastigheten.
Investeringskostnaden för köp är 6,3 mnkr och för
verksamhetsanpassningar 5,5 mnkr. Kostnaden år 1 för
Stadsdelsnämnden Norr beräknas till 1 005 tkr.
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Diagram. Antal 0-5-åringar i Centrum 2000-2017, år
2013-2017 är prognos.

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Stadsdelsnämnden bedömer inte de ekologiska konsekvenserna av en ny förskola.

Stadsdelsnämnden Norr godkänner investeringen.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Ärendet
Bakgrund

Stadsdelsnämnden Norr har till Lokalförsörjningsnämnden framfört behovet av fler förskoleavdelningar inom
Centrum. Lokalförsörjningsnämnden vill uppdra åt
Kommunstyrelsen att förvärva Borås Rådjuret 1, Norrmalms kyrka, för att bedriva förskola med tre avdelningar
i fastigheten.
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Den beräknade hyreskostnaden är 1 005 tkr år 1 och nybyggnationen innebär ökade lokalkostnader för Stadsdelsnämnden Norr. Antalet barn i behov av förskola ökar kraftigt i centrum och fler förskoleavdelningar är nödvändiga
för att möta det ökade antalet barn inom förskolan.

kommunfullmäktiges handlingar | 24 April 2014

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

På vilket sätt berör beslutet barn och ungdomar nu eller
i framtiden, direkt eller indirekt?
Beslutet berör direkt barn inom centrumområdet och
deras familjer.
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av
beslutet fått uttrycka sin mening?
Nej.

Likabehandling

Jämställdhet och mångfald påverkas inte av ärendet.

Omvärldsperspektiv
Omvärldsperspektivet har inte beaktats i ärendet.

Facklig samverkan
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp,
2014-02-11.

Remissinstans
Ärendet har inte skickats på remiss.
STADSDELSNÄMNDEN NORR
Malin Carlsson (S)
Annika Andersson
Ordförande 		
Tf stadsdelschef
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Nr 35
Samarbetsavtal avseende utbyggnad av etapp 2 och
medel för utbyggnad av etapp 1, 2 och 3, Viared Västra

2014-03-31

Dnr 2012/KS0323 251

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2012 att godkänna exploateringsförslag för industriområde på Viared
Västra, etapp 1 och 3. Etapp 2 av industriområdet ägdes
då fortfarande av privatpersoner, som i vart fall då inte var
överens med kommunen om utbyggnaden och ersättning
vid eventuell överlåtelse av marken inom etapp 2.
Marken inom etapp 2 har därefter förvärvats av ett företag, som avser att bedriva bergtäkt inom den norra delen
av området samt bereda marken så att den blir ändamålsenlig för industriändamål.
I samband med förvärvet har företaget tagit kontakt med
kommunen för att undersöka möjligheterna att samordna
respektive parts insatser, främst vad gäller de områden som
gränsar till varandra och där det krävs samordning för att
kunna exploatera områdena på ett ekonomiskt försvarbart
sätt. Syftet var också att respektive part skall ha tidsplan
som i möjligaste mån respekterar även den andre partens
avsikter med området.
Under samtalen mellan parterna har förslag till samarbetsavtal utarbetats gemensamt. Avtalsförslaget går i huvudsak
ut på att företaget bearbetar och tillgodogör sig det berg
som finns inom det område som förvärvats, etapp 2, och
därefter bereder den marken på sådant sätt att den blir
ändamålsenlig för industriändamål i enlighet med detaljplanen. Efter att marken har beretts, skall den successivt
överlåtas till kommunen för i förväg bestämda priser.
Kommunen kan i sin tur sälja den som industrimark för
nya företagsetableringar.

Avtalet
Det slås fast att bolagets huvudsakliga intresse är att utvinna berget inom sin fastighet men även att bereda denna
mark, så att den blir lämplig för industriändamål, medan
kommunens intresse är att all mark, som detaljplanen
medger, med tiden blir färdigställd för industriändamål,
så att denna går att sälja för nyetableringar i kommunen.
Båda parter förbinder sig att agera på sätt som inte i onödan förorsakar problem för motparten.
Bolaget skall bereda marken efter i förväg specificerade
krav, så att denna blir lämplig för industriändamål enligt
gällande detaljplan. Därefter skall kommunen förvärva
marken till i förväg bestämda priser, vilka varierar något
utifrån de varierande förutsättningar som finns inom de
olika delområdena. Överlåtelserna sker successivt genom
fastighetsreglering, efterhand som markberedningen färdigställs. Avtalet innehåller en grov tidplan.
Kommunen förvärvar även den delen av området, som
enligt detaljplanen är avsatt för allmän plats. Även här sker
förvärven genom fastighetsreglering.
För att båda parterna skall kunna bedriva sin verksamhet
rationellt, krävs stor samordning inom gränsområdena.
Avtalet reglerar hur och av vem dessa gränsområden,
inkluderande nyanlagd väg, skall exploateras och hur
ersättningen för detta skall regleras. Nivåerna och specifikationerna överensstämmer med de som gäller för övrig
markberedning inom området.
Eftersom kommunen till slut skall förvärva all mark även
inom etapp 2, kommer hela kostnaden för iordningställande av gatan inom hela Viared Västra att betalas av
kommunen. Därför behöver bolaget inte erlägga några
gatukostnader. Dock kommer bolaget att ställa säkerhet
motsvarande bolagets andel av de totala gatukostnaderna
för hela Viared Västra, som återlämnas efterhand som
marken överlåts från bolaget till kommunen.
Det går en kraftledning genom området. Denna måste
flyttas och kostnaden beräknas till ca 4,5 mnkr, varav ca
1 mnkr belastar den delen av området som förvärvats av
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bolaget. Eftersom kommunen skall förvärva all mark till
slut, betalar bolaget inget för denna flytt men får ställa
säkerhet motsvarande sin andel av flyttkostnaden. Säkerheten återlämnas i takt med att bolaget överlåter sin mark
till kommunen.

Kostnader och intäkter

Kostnaden för förvärvad mark baseras på markens storlek
och slutlig ersättning fastställs i samband med överlåtelse,
då överlåten mark uppmäts. Kommunen betalar i förskott
halva markkostnaden, med undantag för område 1, där
hela tomtkostnaden erlägges i förskott, i samband med att
exploatering påbörjas inom respektive delområde och bolaget ställer säkerhet för dessa förskott. Resterande ersättningar till bolaget erläggs först när respektive delområde är
färdigställt, besiktigat och godkänt av kommunen.

Intäkterna för försäljning av industrimarken inom etapp
2 beräknas till ca 95 mnkr med tillägg om 4,5 mnkr för
skyltläge.

Bolaget har från utomstående förvärvat markområdet som
ligger mellan aktuellt industriområde och motorvägen,
vilket område nu delvis är avsatt för järnvägsområde för
Götalandsbanan. Avtalet reglerar ersättningen, baserad
på om och i så fall vilken del av området som blir slutligt
avsatt för järnvägsändamål och vilken den som blir industrimark. Avtalet har också tagit hänsyn till om smärre
justeringar sker i detaljplanen.

Fördelar med avtalet
Genom att förvärva all mark inom exploateringsområdet
ges kommunen större möjligheter att utforma tomterna
efter köparnas önskemål. Om det skulle finnas önskemålet
om en mycket stor tomt, kan även det uppfyllas.
Genom bolagets nu påbörjade exploatering av etapp 2,
kommer ytterligare industrimark att snabbt bli tillgänglig
för kommunen.

Kostnaderna för att förvärva all färdigexploaterad mark
inom etapp 2, exklusive järnvägskorridoren, beräknas till
80 mnkr. Av dessa kostnader beräknas 39 mnkr falla ut
under 2014.

Viared etapp 1 och 3.

Totalt har 236 700 000 kr begärts. Hittills har
98 540 000 kr lyfts. Nu lyftes ytterligare 50 000 000 kr
för 2014.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Förslag till samarbetsavtal med Viareds Företags AB
godkänns.
För förvärv av färdigexploaterad industrimark
inom området Viared Västra etapp 2 under perioden
2014‑2025 anslås 80 000 000 kr, varav 39 000 000
kr avser förvärv under 2014.
För anläggningsarbeten inom Viared Västra etapp
1 och 3 lyfts 50 000 000 kr för 2014 av tidigare
avsatta medel.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Peter Zettergren
Kommunalråd		
Enhetschef

Med den gemensamma tidsplaneringen och arbetsfördelningen inom gränsområdena minskas också risken för
konflikter mellan parternas olika intressen, vilket torde
vara till gagn för båda parter och därmed leda till lägre
totalkostnad.
Avtalet med bolaget ger också ett förutbestämt pris, som
ligger under det beräknade försäljningspriset för marken.
Slutligen undanröjes såväl arbetet med som kostnaderna
för reglering av både gatukostnader och kostnader för att
flytta elledning.
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Samarbetsavtal

området.Om det finns några kvarstående samfälligheter,
har vardera parten skyldighet att på egen bekostnad lösa
in dessa.

Parter:
Borås Stad, 212000-1561, genom Kommunstyrelsen,
501 80 Borås, nedan kallat kommunen.
ViaredsFöretags AB, 556295-9618, Bockängsgatan 2,
571 38 Nässjö, nedan kallat bolaget.

Bakgrund
Kommunen har 2011 antagit en detaljplan för del av
Viared, Viared 5:1 m fl, kallat Viared Västra. Arealen på
planområdet är ca 112 ha medan tomtmark utgör ca 88
ha. Tomtmarken är avsedd för industri, kontor och dylikt.
Utbyggnaden av hela planområdet är tänkt att ske i tre
etapper där kommunen äger huvuddelen av marken som
är berörd av etapp 1 och 3 medan bolaget äger huvuddelen
av marken som är berörd av etapp 2.
Hela planområdet, med respektive parts ägarandel uppdelade i olika underetapper, finns redovisat i illustrationskarta, som fogas till detta avtal som bilaga 1.
Bolaget har förvärvat marken efter detaljplanens antagande och förhandlingar har inletts mellan parterna för att
samordna utbyggnaden. Trots att denna är etappindelad
medför planområdets utformning, områdets terräng och
den tänkta tomtindelningen i förhållande till fastighetsgränser att utbyggnaden sker i samråd och i flera fall av
endera parten, trots att även den andre parten kan äga
mark inom byggnadsområdet.
Detta avtal är tänkt att reglera parternas agerande i förhållande till varandra för att säkerställa utbyggnaden kan ske
löpande och att den ena parten inte skall agera på sätt som
medför merkostnader för den andre parten.
Bolagets huvudsakliga intresse av utbyggnaden är att
kunna tillgodogöra sig och förädla det berg som finns
inom planområdet samt, i samband med det, iordningställa övrig mark inom sin fastighet medan kommunens
huvudsakliga intresse är att iordningställa planområdet
till funktionell industrimark. Vardera parten har insikt i
motpartens intressen och förbinder sig att i möjligaste mån
agera så att motpartens intressen inte i onödan försvåras.
Avsikten för båda parter är att kommunen med tiden
skall förvärvar all tomtmark för att i sin tur sälja den som
industrimark till privata intressenter för nya industrietableringar i Borås. Takten för kommunens förvärv av industrimark från bolaget bestäms delvis av bolagets beräknade
tidsåtgång för att tillgodogöra sig och förädla berget med
tillhörande nödvändiga övriga åtgärder på andra delar av
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Lojalitet
Bolaget avser att bedriva bergtäkt inom norra delen av sitt
förvärvade område och kommunen avser att iordningsställa marken för industriändamål, för att därefter överlåta
den till företag som avser att etablera sig i Borås. Färdigställande av vardera partens område samt bedrivande av
verksamheter inom parternas respektive område kräver
hänsyn till motpartens intressen. Vardera parten förbinder
sig därför att agera på ett sätt som inte i onödan försvårar
för motparten att bedriva sin av båda parter i förväg kända
verksamheter.

Iordningställande av mark
Kommunen har påbörjat iordningställandet av sådan
industrimark inom etapp 1, som inte kräver samordning
mellan parterna avseende själva markarbetenas utförande.
Tidplanen för iordningställande av områdena 1‑14 framgår
av bilaga 2 till detta avtal. Angivna tider är preliminära,
varför smärre justeringar kan göras efter skriftlig överenskommelse mellan parterna. Part, som begär ändring av
tidsplan, skall ta kontakt med motpart och framställa önskemål om ändring och ange skälen för begäran. Part skall
medge smärre justering av tidplanen, om begäran baseras
på dokumenterad ändrad efterfrågan av bergmaterial eller
industrimark. Målsättningen är dock att i huvudsak följa
den angivna tidplanen och att hela området är färdigställt
inom tidsramen för detaljplanen vilket sträcker sig t o m
2026.
Bolaget har påbörjat iordningsställande av sådan mark
inom etapp 2, som inte kräver samordning mellan parterna avseende själva markarbetenas utförande.
I samband med att bolaget skall iordningsställa marken
inom område 13 måste område 12 iordningställas samtidigt och av samme entreprenör, varför bolaget mot ersättning får ansvar även för iordningställande av område 12.
När bolaget iordningställt område 1 och 13 överlåts de till
kommunen genom fastighetsreglering.
För att bolaget skall kunna påbörja sin bergtäkt inom
områdena 8 och 10 och transportera det krossade berget
ut från området, krävs, dels att den planerade vägen byggs
fram till de aktuella områdena, dels att berget inom kommunens område 4 och 7 bearbetas först, för att inte få så
stora höjdskillnader mellan områdena att industrietableringar i princip omöjliggörs. Bolaget får därför ansvar för
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att mot ersättning iordningsställa områdena 4 och 7 samt
vägen mellan dessa områden. Bolaget äger sedan rätt att
nyttja den utbyggda vägen för att såväl nå sin bergtäkt som
att transportera material därifrån.
I samband med att vägen byggs ut av bolaget inom sitt
område och berget drivs av bolaget från områdena 4, 5 och
7 mot områdena 3 och 8 måste vägen mellan områdena 4
och 7 respektive 5 och 6 anläggas samtidigt och av samme
entreprenör, varför bolaget mot ersättning får ansvar även
för iordningställande av vägen.
Vid drivandet av berget från område 5 och byggandet av
vägen mellan områdena 5 och 6 måste åtgärderna för iordningställande av område 6 ske samtidigt och av samme
entreprenör, varför bolaget mot ersättning får ansvar även
för iordningställandet av område 6.
Bolaget skall, efter nödvändiga förarbeten inom områdena
4, 5, 6 och 7, bedriva bergtäkt inom områdena 2, 3, 8, 9
och 10. När bolaget har utvunnit berget inom respektive
område skall bolaget, efter iordningsställande av marken
för industriändamål, genom fastighetsreglering överlåta
den till kommunen.

Gatukostnader
Eftersom kommunen kommer att överta all industrimark
inom området, skall bolaget inte erlägga några gatukostnader. Dock belastar delar av områdets totala kostnader
för gator och allmänna platser även den delen som bolaget
nu äger. Eftersom ansvaret för den delen av gatukostnader
inte försvinner förrän marken överlåts till kommunen,
skall bolaget ställa fullgod säkerhet för xx kr. Säkerheten
kan minskas i proportion till att bolaget överlåter mark till
kommunen och kan upphöra helt när all mark har överlåtits till kommunen.
Bolaget bygger gata, område 3.1, och överlåter gatumarken
till kommunen i samband med att område 2, 2:1 och 3
överlåts till kommunen. Kommunen erlägger i samband
med överlåtelsen av område 3.1 och överlåtelsen av områdena 2, 2:1 och 3 till bolaget 1 020 000 kr för byggnation
av vägområdet 3.1.
Härutöver erlägger kommunen 2 040 000 kr till bolaget
för iordningsställande av vägområde 4.1 och 5.1.

Kostnader för flyttning av kraftledning
Eftersom avtalet i sin helhet medför att bolagets all mark
övergår succesivt till kommunens ägo så regleras inga kostnader för flytt av kraftledning mellan parterna. Eftersom
kommunen inte får del av nyttan av kraftledningsflytten
förrän bolagets mark inom området har överlåtits till kom-

munen, skall bolaget ställa fullgod säkerhet (bankgaranti)
för den delen av flyttkostnaden som beräknas vara till
nytta för av bolaget ägd mark eller 1.000.000 kr. Säkerheten kan minskas i proportion till att bolaget överlåter
mark till kommunen och kan upphöra helt när all mark
har överlåtits till kommunen.

Allmän platsmark
All bolagets mark som i planen anges som allmän platsmark och gatumark, det sistnämnda benämnt område 3.1,
överlåts till kommunen när bolaget så kräver för belopp
angivna i bilaga 2. För område 11 och 15 avser parterna
verka för att dessa omvandlas till industrimark. Vid sådan
omvandling överlåts marken först efter att den färdigställts
och till villkor som följer av såväl punkten om iordningsställande av mark som bilaga 2 till detta avtal.
Bolaget äger rätten att utnyttja möjliga tippar för överskottsmassor inom allmän platsmark och området som
kallas ”ravinen”. Utnyttjas detta så bekostar bolaget alla
mottagnings- och modelleringskostnader som följer för att
i övrigt uppnå de krav som ställs. Parterna skall gemensamt och snarast verka för en mindre ändring av detaljplanen avseende tomt 11 och 15 enligt bilaga X. Angivna
tomter föreslås ändras till industrimark eftersom höjdsättningen och den naturliga avvattningen inom området
knappast möjliggör att de kan lämnas som mossmark.

Option för köp av berg
Genom avtalet frånsäger sig kommunen att sälja råberg
eller förädlade bergprodukter till exploatörer inom hela
industriområdet. Kommunen har rätten köpa material av
bolaget för användande i egna eller i medverkande projekt
och i direkt anslutning till industriområdet. Priset skall
vara enligt bilaga 3. Dock skall alltid priset understiga gällande kommunala avtal.

Betalning
Ytor för respektive tomt som anges i bilaga är ungefärliga
och skall senast vid färdigställandet uppmätas för att
utgöra debiteringsunderlag mot avtalade a-priser enligt
samma bilaga.
Alla a-priser som anges i bilaga är exklusive mervärdesskatt.
Del som utgör tomtkostnad resp vinstdel skall faktureras
som fastighet och därmed inte debiteras mervärdesskatt.
Del som utgör förädling/beredning av tomt skall faktureras som arbete och därmed tillkommer mervärdesskatt.
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Vid igångsättning av markberedning för respektive tomt
och som ägs av bolaget, äger bolaget rätt att fakturera
50 % av tomtkostnaden (ytan x a-pris) mot att fullgod
säkerhet utställes motsvarande fakturerat belopp. För
överlåtelse av område 1 äger bolaget dock rätt att i förskott
fakturera hela tomtkostnaden mot fullgod säkerhet vid
igångsättningen av markberedningen.
I övrigt gäller att fakturering för resterande tomtkostnad,
vinstdel samt förädlingskostnad sker i samband med
överlämnandet av respektive färdigställd tomt. Detsamma
gäller för överlämnad del av färdigställd väg.
Fakturering får inte ske förrän området är besiktigat och
godkänt av kommunen.
Samtliga avtalade a-priser är fasta t o m 2014-12-31.
Därefter indexregleras a-priserna med 1% årligen. Beräkningsgrund för index är dagen för fakturering och del av
år beräknas proportionellt.
All betalning skall ske inom 30 dagar från fakturering.
Om betalning inte sker i tid skall dröjsmålsränta utgå
enligt 2 och 6 §§ Räntelagen.

Kvalité
I vägarbeten ingår att lämna funktion av en terrasserad
sektion enligt kommunens väghandlingar. Vägterrass skall
utgöras av justerad och tätad bergterrass enligt de krav
som anges i Mark AMA 10. Ledningstråk skall vara försprängda så att kompletterande sprängning inte erfordras
vid ledningsförläggning. De närmare specifikationerna av
gatumarkens utformning framgår av bilaga 4.
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Tomtmark skall utföras enligt senast vid byggstart överenskomna höjder och lutningar. Lutningen på tomtmark
skall vara max 2 procent och målsättningen är att höjd på
terrassen för respektive tomt i förhållande till anslutande
gatans färdiga höjd skall vara inom +/- 0,5 m. Undantag
gäller för tomt 1 som kommer att ligga ca 1,5 m över
gatan. Utförandet skall ske så att avvattning enligt de
möjligheter som medges för industriområdet uppfylles.
Terrasserad tomtyta skall uppfylla funktion för bärighet
motsvarande industrimark och så att senare urgrävning
eller markförstärkning inte erfordras. Fast berg skall inte
förekomma i ytan. Ytan skall vara tätad och justerad till
en tolerans av +/-10 cm. De närmare specifikationerna
framgår av bilaga 4.

Tvist
Part som är missnöjd med motparts agerande enligt detta
avtal skall skriftligen meddela motpart detta. Parterna
skall därefter i samförstånd försöka lösa oenigheten genom
förhandlingar. Först om sådana förhandlingar inte leder
till en samförståndslösning, äger part rätt att väcka talan
vid allmän domstol, varvid Borås Tingsrätt skall vara laga
domstol.
Borås 2014-		
För Borås Stad		
Ulf Olsson

Nässjö 2014För Viareds Företags AB
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Nr 36
Försäljning av del av Villastaden 1:1, samt
fastighetsreglering rörande del av Asplyckan 10
2014-03-31

Dnr 2014/KS0242 253

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Wäst-Bygg Gruppen AB och Mjöbäcks Entreprenad AB
har haft markanvisning på del av Asplyckan 10 samt del av
Villastaden 1:1. Tillägget till Detaljplan för Asplyckan 10
m fl vann laga kraft 2013-06-10. Wäst-Bygg Gruppen AB
och Mjöbäcks Entreprenad AB har tillsammans bildat ett
bolag för projektet, Sparren i Borås 1 AB. Borås Stad och
Sparren i Borås 1 AB har upprättat ett köpeavtal för del av
Villastaden 1:1 samt en överenskommelse om fastighetsreglering för del av Asplyckan 10. Ersättningen baseras på
en uppskattad bruttoarea (BTA) ovan mark på cirka 4 850
m2/BTA och ett pris på 2 200 kr/m2 BTA. Sparren i Borås
1 AB ska betala totalt 10 670 000 kronor.

Mellan Borås Stad, 212000-1561, genom Kommunstyrelsen, 501 80 Borås, nedan kallad kommunen och Sparren i
Borås 1 AB, 556842-4237, Box 926, 501 10 Borås, nedan
kallad bolaget träffas följande

Köpeavtal rörande
del av Villastaden 1:1
1.

Kommunen överlåter och försäljer härmed del av fastigheten Villastaden 1:1 (området) till bolaget på de villkor
som följer av detta avtal. Området är markerat på bifogad
karta.

2.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Köpeavtal för del av Villastaden 1:1 samt överens
kommelse om fastighetsreglering gällande Asplyckan
10 med Sparren i Borås 1 AB godkänns.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson Peter Zettergren
Kommunalråd T.f. Markchef

Överlåtelseförklaring

Köpeskilling

Köpeskillingen är tvåmiljonertvåhundrafyrtiotusensjuhundra (2 240 700) kronor.
Köpeskillingen baseras på en uppskattad bruttoarea (BTA)
ovan mark på cirka 4 850 m2/BTA och ett pris på 2 200
kr/m2 BTA som bolaget angett att de tänker bygga enligt
gällande detaljplan. Byggrätten enligt detaljplan ligger
utbredd över två kommunala fastigheter, med följande
fördelning.
Del av fastigheten Villastaden 1:1
Del av fastigheten Asplyckan 10

21 %
79 %

Om uppskattad bruttoarea (BTA), på del av fastigheten
Villastaden 1:1, avviker från beviljat bygglov ska köpeskillingen korrigeras med 2 200 kr/m2 BTA.
Köpeskillingen ska dock inte sättas lägre än 2 240 700
kronor.

3.

Betalning

Köpeskillingen ska betalas till kommunen senast 2014-0501. Kommunen översänder faktura.
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4.

Tillträde

10. Överlåtna områdets skick

Bolaget äger tillträde till området 2014-05-01 (tillträdesdagen).

Området överlåtes i det skick det befinner sig i vid dagen
för bolagets undertecknande av detta avtal. Bolaget godtar
områdets skick och avstår med bindande verkan från alla
krav på kommunen på grund av fel och brister på området.

5.

Bolaget ska senast fyra månader efter det att kommunen
påtecknat detta avtal ansöka om bygglov. Bygglovsavgiften
betalas av bolaget.

Kommunen frånsäger sig allt ansvar för områdets markoch grundförhållanden. Det åligger bolaget att vidta och
bekosta erforderliga undersökningar, tillstånd och eventuella åtgärder.

6.

I detaljplanearbetet för kv Asplyckan har en miljöteknisk
markundersökning utförts. Riskerna för markföroreningar
inom det aktuella området bedöms vara små.

Bygglov

Fastighetsbildning

Kommunen ansöker om fastighetsbildning och bolaget
biträder ansökan. Bolaget betalar fastighetsbildningskostnaden.

7.

Byggnadsskyldighet

Bolaget ska senast fyra månader efter beviljat bygglov ha
börjat bebygga området.
Byggnadsskyldigheten anses inte vara uppfylld förrän
grundkonstruktionerna till två av huskropparna (bottenplatta eller dylikt) är färdiga.
Äganderätten övergår inte på bolaget förrän detta skett
och bevis därom tecknats på båda avtalsexemplaren av
tjänsteman på Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Markavdelningen.

Byggnadsskyldigheten uppfylld:
Datum .............................................................
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Markavdelningen

8.

Intäkter och kostnader

De intäkter och kostnader för området (inklusive fastig
hetsskatt) som hänför sig till tiden före tillträdesdagen
tillkommer respektive belastar kommunen. Motsvarande
intäkter och kostnader hänförliga till tiden från och med
tillträdesdagen tillkommer respektive belastar bolaget.

9.

Parkeringsplatser

Fastighetens behov av parkeringsplatser ska tillgodoses
inom den egna tomtmarken.
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I det fall att det försålda markområdet ändå skulle befinnas innehålla förorenade massor, ska dessa hanteras av
exploatören. Eventuell marksanering ska då utföras i den
omfattning som krävs för att marken ska kunna användas
i enlighet med detaljplanen. Exploatören är skyldig att
följa de krav och anvisningar som kan komma att ställas
av myndighet.
Sanering ska samordnas med den övriga exploateringen av
området och hanteringen av föroreningsmassorna ska då i
möjligaste mån samordnas med övriga erforderliga schaktarbeten. Kostnaderna för hanteringen av förorenade massor ska bokföras särskilt av exploatören och redovisas för
kommunen. Kommunen ska svara för de kostnader som
är att hänföra till hanteringen av förorenade massor från
det markområde som kommunen överlåtit till exploatören.
Övriga schaktarbeten som kan hänföras till exploateringen, ska bekostas av exploatören. Parterna är överens om att
kommunen endast ska ersätta exploatören för hantering av
förorenade massor, inga andra ersättningskrav kan således
ställas på kommunen för kostnader som drabbar exploatören p g a eventuell förekomst av markföroreningar.
Kommunen ska ha full insyn i de arbeten som utförs med
de eventuella föroreningarna på det sätt kommunen finner
lämpligt. Exploatören ska t ex samråda med kommunen
om provtagning samt överlämna schaktplan till kommunen innan eventuella saneringsarbeten påbörjas. Exploatören kallar till byggmöten etc där dessa arbeten behandlas.
Kommunen ska erlägga ersättningen efter det att saneringsarbeten har avslutats samt redovisats.

11. Garantier
Kommunen garanterar att kommunen är civilrättslig ägare
till området.
Kommunen garanterar att området inte belastas av inteckningar, nyttjanderätter eller andra belastningar i större
omfattning än vad som framgår av utdrag från fastighets-
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registret, som lämnats till Bolaget, eller i övrigt följer av
detta köpeavtal.
Garantierna avser om inte annat framgår förhållandena på
tillträdesdagen.

12. Ledningar
Det åligger bolaget att undersöka förekomst av ledningar
inom överlåtet område och att träffa överenskommelser
med ledningsägarna om en eventuell flytt. I de fall de kan
ligga kvar ska dessa ledningar säkerställas med servitutsrätt. I de fall ledningarna ligger med ledningsrätt åligger
det bolaget att ompröva ledningsrätten. Kostnaderna för
dessa åtgärder bekostas av bolaget.

13. Köpebrev och lagfart
Sedan köpeskilling till fullo erlagts och byggnadsskyldigheten enligt punkt 7 uppfyllts utfärdar kommunen
köpebrev. Lagfart får sökas först när köpebrev utfärdats.
Bolaget betalar lagfartskostnaden.

14. Anslutningsavgifter
Anslutningsavgifter för vatten och avlopp samt elström
betalas av bolaget enligt den taxa som gäller vid anslutningstillfället. Dagvatten ska omhändertas lokalt, vilket
prövas i samband med bygglovet.

15. Giltighet
Avtalet är för sin giltighet beroende av
• att detta köpeavtal godkänns av Kommunfullmäktige i
Borås Stad.
• att överenskommelse om fastighetsreglering, enligt vilken markområde på fastigheten Asplyckan 10 överförs
till bolagets ägo, upprättas och godkänns av Kommunfullmäktige i Borås Stad.
Skulle avtalet inte komma att gälla på grund av att ovannämnda villkor ej uppfyllts ska ersättningsskyldighet inte
föreligga för någon part. Kommunen återbetalar köpeskillingen till bolaget utan ränta.
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav kommunen
och bolaget tagit var sitt.

Mellan Borås Stad, 212000-1561, genom Kommunstyrelsen, 501 80 Borås, nedan kallad kommunen och Sparren i
Borås 1 AB, 556842-4237, Box 926, 501 10 Borås, nedan
kallad bolaget träffas följande

Överenskommelse om fastighetsreglering rörande del av Asplyckan 10
1.

Ärende

Fastighetsreglering rörande fastigheterna Borås Asplyckan
10 och Borås Villastaden 1:1.

2.	Överenskommelse om
fastighetsreglering
Kommunen överlåter och försäljer härmed del av fastigheten Asplyckan 10 (området) till bolaget på de villkor
som följer av detta avtal. Området är markerat på bifogad
karta.

3.

Ersättning

Ersättningen är åttamiljonerfyrahundratjugoniotusentrehundra (8 429 300) kronor.
Ersättningen baseras på en uppskattad bruttoarea (BTA)
ovan mark på 4 850 m2/BTA och ett pris på 2 200 kr/m2
BTA som bolaget angett att de tänker bygga enligt gällande detaljplan.
Byggrätten enligt detaljplan ligger utbredd över två kommunala fastigheter, med följande fördelning.
Del av fastigheten Villastaden 1:1
Del av fastigheten Asplyckan 10

21 %
79 %

Om uppskattad bruttoarea (BTA), på del av fastigheten
Asplyckan 10, avviker från beviljat bygglov ska ersättningen korrigeras med 2 200 kr/m2 BTA.
Ersättningen ska dock inte sättas lägre än 8 429 300
kronor.

4.

Betalning

Ersättningen ska betalas till Kommunen senast 2014-0501. Kommunen översänder faktura.

Borås 2014-		
Borås 2014Borås Stad		
Sparren i Borås 1 AB
Kommunstyrelsen
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
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5.

Tillträde

Bolaget äger tillträde till området 2014-05-01 (tillträdesdagen).

6.

Bygglov

Bolaget ska senast fyra månader efter det att kommunen
påtecknat detta avtal ansöka om bygglov. Bygglovsavgiften
betalas av bolaget.

7.

Kommunen ansöker om fastighetsbildning och bolaget
biträder ansökan. Bolaget betalar fastighetsbildningskostnaden.

Servitut

För att nå del av fastigheten Asplyckan 10 måste servitut
bildas. Bolaget ansvarar för att skriva ett nyttjanderättsavtal med ägaren till fastigheten Asplyckan 6. Detta
avtal kan sedan användas när servitut bildas i kommande
lantmäteriförrättning.

9.

De intäkter och kostnader för området (inklusive fastig
hetsskatt) som hänför sig till tiden före tillträdesdagen
tillkommer respektive belastar kommunen. Motsvarande
intäkter och kostnader hänförliga till tiden från och med
tillträdesdagen tillkommer respektive belastar bolaget.

11. Parkeringsplatser
Fastighetens behov av parkeringsplatser ska tillgodoses
inom den egna tomtmarken.

Fastighetsbildning

Det förvärvade området enligt denna överenskommelse
ska genom fastighetsreglering överföras till ett samtidigt
avstyckat område av Villastaden 1:1, enligt köpeavtal
denna dag.

8.

10. Intäkter och kostnader

Byggnadsskyldighet

Bolaget ska senast fyra månader efter beviljat bygglov ha
börjat bebygga området. Byggnadsskyldigheten anses inte
vara uppfylld förrän grundkonstruktionerna till två av
huskropparna (bottenplatta eller dylikt) är färdiga.
Äganderätten övergår inte på bolaget förrän detta skett
och bevis därom tecknats på båda avtalsexemplaren av
tjänsteman på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Markavdelningen.

Byggnadsskyldigheten uppfylld:
Datum..............................................
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Markavdelningen

12. Överlåtna områdets skick
Området överlåtes i det skick det befinner sig i vid dagen
för bolagets undertecknande av detta avtal. Bolaget godtar
områdets skick och avstår med bindande verkan från alla
krav på kommunen på grund av fel och brister på området.
Kommunen frånsäger sig allt ansvar för områdets markoch grundförhållanden. Det åligger bolaget att vidta och
bekosta erforderliga undersökningar, tillstånd och eventuella åtgärder.
I detaljplanearbetet för kv Asplyckan har en miljöteknisk
markundersökning utförts. Riskerna för markföroreningar
inom det aktuella området bedöms vara små.
I det fall att det försålda markområdet ändå skulle befinnas innehålla förorenade massor, ska dessa hanteras av
exploatören. Eventuell marksanering ska då utföras i den
omfattning som krävs för att marken ska kunna användas
i enlighet med detaljplanen. Exploatören är skyldig att
följa de krav och anvisningar som kan komma att ställas
av myndighet.
Sanering ska samordnas med den övriga exploateringen av
området och hanteringen av föroreningsmassorna ska då i
möjligaste mån samordnas med övriga erforderliga schaktarbeten. Kostnaderna för hanteringen av förorenade massor ska bokföras särskilt av exploatören och redovisas för
kommunen. Kommunen ska svara för de kostnader som
är att hänföra till hanteringen av förorenade massor från
det markområde som kommunen överlåtit till exploatören.
Övriga schaktarbeten som kan hänföras till exploateringen, ska bekostas av exploatören. Parterna är överens om att
kommunen endast ska ersätta exploatören för hantering av
förorenade massor, inga andra ersättningskrav kan således
ställas på kommunen för kostnader som drabbar exploatören p g a eventuell förekomst av markföroreningar.
Kommunen ska ha full insyn i de arbeten som utförs med
de eventuella föroreningarna på det sätt kommunen finner
lämpligt. Exploatören ska t ex samråda med kommunen
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om provtagning samt överlämna schaktplan till kommunen innan eventuella saneringsarbeten påbörjas. Exploatören kallar till byggmöten etc där dessa arbeten behandlas.

16. Anslutningsavgifter

Kommunen ska erlägga ersättningen efter det att saneringsarbeten har avslutats samt redovisats.

Anslutningsavgifter för vatten och avlopp samt elström
betalas av bolaget enligt den taxa som gäller vid anslutningstillfället. Dagvatten ska omhändertas lokalt, vilket
prövas i samband med bygglovet.

13. Garantier

17. Giltighet

Kommunen garanterar att kommunen är civilrättslig ägare
till området.
Kommunen garanterar att området inte belastats av inteckningar, nyttjanderätter eller andra belastningar i större
omfattning än vad som framgår av utdrag från fastighetsregistret, som lämnats till Bolaget, eller i övrigt följer av
detta köpeavtal.
Garantierna avser om inte annat framgår förhållandena på
tillträdesdagen.

14. Ledningar
Det åligger bolaget att undersöka förekomst av ledningar
inom överlåtet område och att träffa överenskommelser
med ledningsägarna om en eventuell flytt. I de fall de kan
ligga kvar ska dessa ledningar säkerställas med servitutsrätt. I de fall ledningarna ligger med ledningsrätt åligger
det bolaget att ompröva ledningsrätten. Kostnaderna för
dessa åtgärder bekostas av bolaget.

Avtalet är för sin giltighet beroende av
• att denna överenskommelse om fastighetsreglering godkänns av Kommunfullmäktige i Borås Stad.
• att köpeavtal mellan kommunen och bolaget rörande
försäljning av del av fastigheten Villastaden 1:1, upprättas och godkänns av Kommunfullmäktige i Borås Stad.
Skulle avtalet inte komma att gälla på grund av att ovannämnda villkor ej uppfyllts ska ersättningsskyldighet inte
föreligga för någon part. Kommunen återbetalar köpeskillingen till bolaget utan ränta.
Denna överenskommelse har upprättats i två exemplar
varav kommunen och bolaget tagit var sitt.
Borås 2014-		
Borås 2014Borås Stad		
Sparren i Borås 1 AB
Kommunstyrelsen
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

15. Transformatorstation
Den transformatorstation som ligger inom området måste
flyttas. Åtgärderna för detta bekostas av bolaget.
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Borås Stad, Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Nr 37
Donation av medel för inköp av skulpturen
House of Knowledge
2014-03-17

Dnr 2014/KS0235

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Kulturnämnden har beslutat att köpa skulpturen House of
Knowledge, skapad av konstnären Jaume Plensa, samt att
tacksamt motta bidrag från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.
Kulturnämnden rekommenderar även Kommunfullmäktige att tacksamt ska ta emot donerade medel från Paul
Frankenius och Joakim Hedin.
I skrivelsen från Kulturnämnden framgår att nämnden ser
inköpet av House of Knowledge som en naturlig fortsättning på Borås satsning att vara en framträdande konstoch skulpturstad. Placeringen i anslutning till Textile
Fashion Center anses mycket lämplig för en konstupplevelse, i direkt närhet till det textila klustret.
Bidraget från stiftelsen på 10 miljoner kronor och de
donerade medlen på sammanlagt 5 miljoner kronor från
Frankenius och Hedin täcker hela inköpet av skulpturen,
vilken kostar 15 miljoner kronor.

Fastighetsägaren står för såväl fundament som belysning
och skötsel och drift, mot en symbolisk summa för markarrende. Avtalet löper under samma tid som Borås Stad
hyr Textile Fashion Center, för närvarande fram t o m
oktober 2033.
Borås Stads ekonomi berörs i och med detta enbart med
försäkringskostnad för skulpturen.
Kommunstyrelsen är liksom Kulturnämnden positiva till
möjligheten att köpa in konstverket House of Knowledge
och därmed ytterligare förstärka Borås som en konst- och
skulpturstad. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att tacksamt mottaga de donerade medlen från
Paul Frankenius och Joakim Hedin.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Donation på 5 miljoner kronor från Paul Franke
nius och Joakim Hedin mottages tacksamt.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef

Skulpturen House of Knowledge skapad av konstnären Jaume Plensa (bilden är ett montage)
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2014-02-26
Från Kulturnämnden
Till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige

Inköp av skulpturen
House of Knowledge
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att köpa skulpturen House of
Knowledge skapad av konstnären Jaume Plensa, samt att
rekommendera Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige att tacksamt ta emot donerade medel av privatpersonerna Paul Frankenius och Joakim Hedin vilket möjliggör
inköpet. Dessutom beslutar Kulturnämnden att från
Sparbanksstiftelsen Sjuhärad tacksamt motta det sökta
bidraget för inköpet.

Kulturnämndens yttrande i sin helhet
Inom kort invigs Textile Fashion Center i Borås, en stor
satsning som samlar och lyfter fram Borås textila kompetens inom en rad områden. Lokaliseringen av det textila
klustret i den renoverade Konstsilkefabriken med sin
omedelbara närhet till stadens centrum har redan visat sig
besitta ett stort uppmärksamhetsvärde. Då Textilmuseet
öppnat i maj kommer än fler människor söka sig till området. Platsen, Textile Fashion Center, är mycket lämplig
för konstupplevelser. Årets Internationella Skulpturbiennal är av detta skäl förlagd till området i och kring Textile
Fashion Center.
Platsen äger en sådan betydelse att strävan har varit att
ett konstverk bör placeras permanent där, som en naturlig
fortsättning på Borås satsning på att vara en framträdande
konst- och skulpturstad. En kommitté med representanter
för fastighetsägaren, Kanico, Kulturförvaltningen och
Högskolan i Borås bildades under 2013 för att diskutera
förutsättningarna för såväl interiör som exteriör konstnärlig utsmyckning. Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och
privatpersonerna Paul Frankenius och Joakim Hedin
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uttalade sina viljor att stärka Textilhögskolans utstrålning
och värde genom att möjliggöra ett inköp av ett betydande
konstverk för placering vid entrén till Textile Fashion Center. Bidrag har sökts och beviljats från Sparbanksstiftelsen
Sjuhärad. Valet föll på den katalanske skulptören Jaume
Plensa och hans verk House of Knowledge. Bidrag har
beviljats om 10 miljoner kronor från Sparbanksstiftelsen
Sjuhärad. För att möjliggöra köpet på totalt 15 miljoner
kronor har Paul Frankenius och Joakim Hedin donerat
resterande 5 miljoner kronor.
Jaume Plensa är ett världsnamn inom offentlig konst. De
senaste åren har han bl a installerat sin stora marmorskulptur Laura i New York, videoskulpturen Crown Fountain i
Chicago och verket Awilda i Salzburg.
Skulpturen House of Knowledge är 8,5 meter hög, av
gjutjärn, och kommer att placeras vid entrén till Textile
Fashion Center. Staden kommer för en symbolisk summa
arrendera marken där skulpturen kommer att stå under
samma tid som stadens hyresavtal för Textile Fashion
Center gäller, för närvarande t o m oktober år 2033.
Fastighetsägaren kommer att bekosta betongfundament
och belysning samt stå för skötsel och drift av skulpturen under avtalstiden med staden. På detta sätt kommer
skulptursatsningen inte att belasta Borås Stad ekonomiskt
utöver försäkringskostnad.
Invigning planeras till den 22 maj, dagen före öppnandet
av Textile Fashion Center med Textilmuseet och 2014 års
Internationella Skulpturbiennal.
Kulturnämnden är mycket positiv till att Borås Stad
begåvas med ytterligare ett konstverk i världsklass. Denna
satsning innebär att Borås fortsätter på den framgångsrika
och inslagna vägen att vara en konst- och skulpturstad av
nationell betydelse.
KULTURNÄMNDEN
Bengt Wahlgren		
Eva-Lotta Franzén
Ordförande		 Kulturchef
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Nr 38
Årsredovisning 2013 för
Sjuhärads samordningsförbund
2014-03-17

Dnr 2014/KS0167 107

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Från Sjuhärads Samordningsförbund
I samverkan med Sjuhärads kommuner: Bollebygd, Borås,
Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn,
Vårgårda

Förbundsstyrelsen har fastställt årsredovisning 2013
för Sjuhärads samordningsförbund och revisorerna har
tillstyrkt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2013.

Årsredovisning för Sjuhärads
samordningsförbund

Resultatet för år 2013 är ‑288 tkr och det egna kapitalet
uppgår till 6 665 tkr.

Inledning och ändamål

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 2013.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef

2013-01-01--2013-12-31

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, Landstinget 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 få 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
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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 vissa verksamheter köptes tjänster som utförts av
personal med grundanställning i vård eller hos Arbetsförmedlingen. Under året har inga tjänster finansierats för
personal hos Försäkringskassan, vilka istället i förekommande fall medverkat inom sina ordinarie uppdrag. En
verksamhet som i sin helhet finansierats inom parternas
ordinarie verksamhet är ett myndighetsteam som möter
samordningsbehov kring patienter med komplex problematik hos Boda vårdcentral. Vid Svenljunga vårdcentral
har en annan form av strukturövergripande samverkan
utvecklats under året vilket bidrar till att samtliga utökar
sina kunskaper om övriga parters uppdrag och möjligheter. Även om verksamheten i Svenljunga inte formaliserats
med avtal är det en positiv trend. Dessa grupper liksom
övriga verksamheter med blandad personalgrupp värderar
att kunskapsutbytet och träffarna bidrar till strukturövergripande samverkan.
Konferenser har riktats till personal inom de samverkande parterna samt andra personer i beslutsposition (t ex
dialogträffar som genomfördes i alla kommuner i April).
Medarbetare, handläggare och beslutsfattare från samtliga
parter bidrog till att stärka kunskap om varandras förutsättningar och gemensamma utvecklingsbehov.
En blandning av politiker, chefer och medarbetare har
vid olika sammankomster deltagit i grupperingar med
strukturövergripande syfte. (konferenser, styr/arbetsgrupper etc).
6 maj hölls ett transnationellt event med besökare från
andra länder och svenska ungdomar som tidigare varit utlandspraktikanter som föreläsare jämte projektets personal.
Vid samordningsförbundens dag 23/10 deltog ca 150
personer. Socialförsäkringsministern höll ett öppningsanförande och därefter varvades workshop med aktuella
föreläsningar. Ett annat mycket populärt inslag under
dagen var den psykiater som slutligen avrundade dagens
överläggningar.
Även vid andra tillfällen under året har riksdagsledamöter
besökt verksamheter och möten. En temaföreläsning om
jämställdhet arrangerades i projekt Kruts regi den 16/12.
Flera informationsträffar för mindre sällskap har också ägt
rum i både projektets egna lokaler samt lånade. Bland de
mer kreativa mötesplatserna som nyttjats finns t ex kallbadhuset i Ulricehamn och konstmuseets ateljé i Borås.
Utöver de träffar som Samordningsförbundet ansvarat för
har dialogmöten och föreläsningar skett till olika grupper
av personal hos de olika parterna samt i olika politiska
sammanhang dit samordningsförbundet bjudits in, men
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dessa har inte räknats in ovan. Flera verksamheter har
också under året bidragit till marknadsföring genom att
media uppmärksammat olika insatser eller genom olika
former av öppet hus och föredrag vid egna och externa
arrangemang samt politiska samlingar etc.
Förbundet har under året lämnat in två ansökningar till
ESF. Ansökan om del-implementering till projekt Krut
beviljades. I samband med skrivningsarbetet arrangerades
en samverkansträff för att underlätta samarbeten mellan
alla parter i Sjuhärad som planerade att lämna in ansökan
till ESF.
Gällande kvalitetsutvecklingsarbetet i relation till Jobb
Borås har delar av budgeterade medel nyttjats. Förbundschef och projektledare för Krut har fört en nära dialog
med enhetschef och verksamhetsutvecklare i Borås Stad.
Verksamhetsutvecklaren har därefter bearbetat flöden och
processer och utvärderingskonsulter har löpande följt arbetet. Utvecklingen har en stark koppling till Lotsen som
2014 helt kommer att integreras i denna nya verksamhet.
En för året ny strukturövergripande verksamhet har
initierats med fokus på sociala företag. Dels för att direkt
stödja och utbilda den del av målgruppen som driver de
sociala företagen och dels för att kartlägga vilka tjänster
det offentliga (främst förbundets parter) har behov av och
som de sociala företagen skulle kunna leverera. Coachande
administration och olika former av utbildningar har kunnat nyttjas av de sociala företagen i samverkan från julidecember. Kurser och information kring Arbetsrätt och
Marknadsföring är exempel på genomförda utbildningar.
Kartläggningstjänsten upphandlades och genomfördes
under hösten.

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.
Målgruppen har under verksamhetsåret generellt varit
arbetssökande personer mellan 18-64 år som är arbetsföra
men ej omedelbart anställningsbara, och som är aktuella
hos minst två myndigheter. Oftast fanns sammansatt
problematik och lång frånvaro, eller avsaknad debut, i
arbetslivet. Många som skulle ha riskerat passivisering till
följd av arbetslöshet eller sjukdom har också deltagit. Vissa
verksamheter har haft avgränsade målgrupper. Målgrupper, arbete och metoder har följt de aktivitetsplaner som
finns upprättade till respektive avtal. Korta beskrivningar
följer nedan:
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Projekt Krut i samtliga kommuner

Byggstenen i Tranemo

Under 2013 har verksamhetsfokus varit samverkan och
metodutveckling inom projekt Krut. Utvecklingsområdet
för projektet är främst för personer med psykisk ohälsa eller
funktionsnedsättningar och ungdomar som har svårigheter
att finna inträde på arbetsmarknaden. Kanslipersonalen har
stöttat delprojektverksamheterna med administration och
strukturövergripande insatser som tex tillgänglighet och
jämställdhet. Utöver den finansiering som tillkommit från
ESF, Europeiska socialfonden, har flera av förbundets övriga
verksamheter bidragit med medfinansiering genom att i nya
delar stödja deltagare och metodutveckling inom projektet.
(Gröna vägen, Lotsen och Aktiv hälsa i Bollebygd och Borås
har inte medfinansierat, medan Arbetsträning i Herrljunga,
Svenljunga, och Vårgårda till fullo har medfinansierat och
därutöver har övriga verksamheter delvis medfinansierat
projektets insatser.)

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.

Krutprojektet påbörjades 2012 och kommer att avslutas
i nuvarande form under 2014. Under 2013 har dock en
ansökan om delimplementering ansökts och beviljats.
Bedömningen är att framförallt de transnationella aktiviteterna kommer att behöva extra resurser för att lyckas
i implementeringsprocessen. Projektet har uppmärksammats positivt av inte minst ESF och förhoppningen är att
fortsatt kunna bedriva de mest framgångsrika verksamheterna även utan stöd av ESF.

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 även externa hälsoföretag involverats. Deltagare i Svenljunga har t ex under en
period kunnat ta del av gym-verksamhet under ledning av
fristående företag. Därmed har det kanske blivit än tydligare att verksamheten fokuserar på det friska och 75 %
av deltagarna självskattar här en ökad känsla av sammanhang, som brukar anses vara en viktig hälsofaktor.
Deltagare har vid fullföljande varit inskrivna i aktiviteten
under 12 veckor i följd. Ett flertal fysiska aktiviteter har
skett varje vecka på bestämda tider och 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. Försäkringskassan initierar det stora
flertalet deltagande och oftast remitterar även kommunerna
många. (Vilket t ex i Bollebygd motsvaras av 80 % medan
den egna kommunen, som ett undantagsexempel, inte
remitterat någon.) Flera deltagande har i sin handlingsplan
haft att parallellt med annan verksamhet delta i Aktiv hälsa.

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
remitteras via Försäkringskassan även om upplevelsen är
att vården allt oftare tagit inledande initiativ. Flertalet
inskrivna upplevs ha haft en mycket oviss arbetskapacitet
initialt.
Verksamheten har före sommaren haft två arbetsplatser
att tillgå: växthuset Eken på Ramnalid och 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
och efter sommaren bedrivs verksamheten uteslutande
vid Rya åsar. Bytet till Björbostugan istället för Ramnalids växthus innebär allt igenom en lugnare miljö och
verksamheten har inordnats väl efter de olägenheter som
förändringar och flytt också medfört. ”Naturen, rymden
och lugnet här uppe är otroligt – här kan man lyssna till
tystnaden…och sej själv” Bytet skedde under sommaren
för minsta negativa inverkan för inskrivna deltagare.

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

Vid respektive arbetsmarknadsenhet har bedrivits olika
verksamheter med delfinansiering från samordningsförbundet. 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. Arbetsförmedlingen har remitterat 55 % av teamets deltagare. Då
teamet inte kan ta emot många parallellt har enstaka
personer fått vänta några få veckor inför deltagande.
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I Mark har kommunens organisationsförändringar påverkat arbetsmarknadsenheten. Under hösten beslutade kommunen att enbart bedriva åtaganden inom ESF-projekt
vidare vilket innebär att stora delar av den verksamhet
som finansierats genom förbundet kommer att bedrivas av
en annan aktör efter 2013. Förändringarna har påverkat
utförandet av verksamheten. Den har pågått hela året men
personalomsättning har till viss del inverkat negativt med
oklarheter och köer till följd.
Övriga aktiviteter har byggt vidare på tidigare verksamheter inom respektive arbetsmarknadsenhet. Flera har
kompletterat med nya verksamhetsvarianter. Exempelvis
utflykter och alla förberedelser som deltagare kan involveras i i samband med sådant samt fler varianter av matlagning och kreativt skapande. Målning, textilarbete eller
annat hantverk har exempelvis kombinerats med samtal
enskilt och i grupp för att ge bas till både fysiskt och psykiskt stimulerande moment.
Alla parter är delaktiga i remitteringar, men till mindre
del sker det direkt från vården, vilket också är logiskt med
tanke på Försäkringskassans samordningsansvar.
Inskrivningstiden och insatserna har anpassats efter
deltagaren. Uppdragsgivaren har angett uppdrag och syfte
vid ansökan. Vid remittering ska deltagare bedömas klara
ett arbete eller studier inom 6-18 månader från inskrivning, givet att de utvecklas genom lämpligt sällskap,
stöd och aktivering. Flertalet ärenden har inletts med att
aktuella handläggare 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.

Lotsen i Borås – modell för utveckling av
och integrering i Jobb Borås

Lotsen startade som en samverkansaktivitet 2007 och Arbetslivsförvaltningen, Borås Stad har varit huvudman. En
styrka med verksamheten är att personalen har blandade
kompetenser samt erfarenhet och kunskap om olika myndigheter. Arbetsförmedlingen har varit medverkande med
uthyrd personal och personal som inom det ordinarie uppdraget haft sin dagliga placering i Lotsens lokaler. Lotsen
har under året alltmer inkluderats i arbetet som utvecklas
inom Jobb Borås och i takt med detta har även formerna
för Arbetsförmedlingens medverkan förändrats. Lotsens
personalgrupp återfinns nu fördelad med spridning till
samtliga steg/moment som ingår i Jobb Borås. Tiden för
individernas deltagande har varierat från ca 3 månader
upp till 1 år, eller längre. 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, men vad
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övergången till en större enhet kommer att innebära har
varit en central fråga för personalen under 2013. Lotsen
har under året tagit emot studiebesök, och studiebesök och
möten har även ägt rum hos Jobb Borås. Även om oro har
för vad som riskerar försvinna har förekommit i det första
övergångsskedet gav samverkansaktörerna mot slutet av
året en positiv bild av Jobb Borås samlade resurser och ser
fram emot att delar av det koncept Lotsen format nu kan
erbjudas till fler.

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. Främst den egna kommunen och
därefter Arbetsförmedlingen har huvudsakligen varit
remittenter.

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 delt

Antal
unika delt

Antal
nya delt

Antal
avslut delt

Antal nya
anonyma

1 043

960

949

514

547

370

Aktiv hälsa i Herrljunga

24

28

Aktiv Hälsa i Tranemo

15

22

Aktiv hälsa i Ulricehamn

25

66

Aktiv Hälsa i Vårgårda

26

50

Aktiv vardag Bollebygd

25

11

Aktiv vardag Mark

45

53

Aktiv vardag Svenljunga

45

77

Aktivt Borås

75

58

Byggstenen

48

41

36

34

32

Gröna Vägen

40

43

43

37

32

Kartläggning/Arbetsträning i Mark

75

81

81

45

53

KRUT Bollebygd

1

25

31

31

15

11

180

266

263

132

119

KRUT Herrljunga

24

32

32

16

26

KRUT Mark

20

21

21

10

10

KRUT Svenljunga

25

39

38

28

23

KRUT Tranemo

15

9

9

4

6

KRUT Ulricehamn

25

64

64

46

30

KRUT Vårgårda

26

48

48

28

21

1

175

142

141

51

101

1

KRUT Brygghuset Borås

Lotsen
Ulricehamnsprojektet

60

92

91

48

53

Ung Kraft i Bollebygd

25

33

33

14

12

18

18

6

18

Ung Kraft i Mark*

* Ung kraft nedan är till följd av en övergångsperiod och inkluderas
budgetmässigt i kartläggning/Arbetsträning Mark.

Övergripande, långsiktigt

Antalet anonyma deltagare är 370 och antalet deltagare
som registrerats med fullständiga personuppgifter är 960
personer, dvs 1 330 anonyma och komplett registrerade
tillsammans. Alla registreringar är inte unika, (en deltagare kan avslutas och börja på nytt eller delta i två olika
aktiviteter samtidigt eller efter varandra), men den siffran
kan inte 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. Verksamheter har bedrivits
med bred geografisk spridning och platser har fördelats till
kvinnor och män och med samtliga parter som remittenter. Över hälften av registrerade deltagare är 16-30 år, med
en inbördes variation mellan insatserna beroende på om

2

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.
I åldersintervallet 40 år och uppåt är kvinnornas andel
något överrepresenterad medan männen istället är något
fler i de yngre åldrarna. Bland anonyma deltagare, vilket
främst gäller aktiv hälsa, finns däremot fler kvinnor totalt.
(224 kvinnor och 146 män)
Kännedomen om förbundet har ökats genom digitala nyhetsbrev, fortsatt utdelning av trycksaker samt inte minst
med ökade studiebesök, konferenser, mötesplatser etc.
För konferenser, dialogmöten etc har antalsregistrering
noterats till 571 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.
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För individen

Generellt är utbildningsnivån låg hos deltagarna. 478 personer, dvs nästan exakt hälften har bara grundskola som
högsta avslutade studieform, och 320 har gått ut gymnasiet (dock ej säkerställt att det är med kompletta/godkända
betyg) endast 6 % har någon form av högskolestudier.
Målet är en ökad grad av egenförsörjning och en förbättrad arbetsförmåga, vilket oftast föregås om utveckling av
hälsa och livskvalitet, eller påbörjande av studier. Beroende
på verksamheternas inriktning finns således en skiftande
målsättning även om långsiktigt effekten och syftet är
samma.
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.
Minskad tablettkonsumtion och minskad daglig värk/
smärta tillhör tillsammans med ökad aktivitetsförmåga
och ökad livskvalitet det som självskattats av deltagare i
den mån de orkar fullfölja programmet.
Förbättrad sömn och kosthållning är andra effekter som
har lyfts fram. En ökad daglig deltagandetid (utökad tid
från insatsens början till utskrivning) kan ses som en
annan indikator på uppnått mål. Utöver mätning av tid
skattar exempelvis 72 % av Gröna vägens deltagare att de
i någon eller hög grad ökat sin aktivitetsförmåga och sitt
välbefinnande.

För verksamheterna

Genom projekt Krut har flertalet verksamheter fortsatt
utbyte och konkret samverkan med andra verksamheter i
förbundet så att framgångsrika ideer spridits. Exempelvis
gemensamma utflykter, studiebesök och olika former av
erfarenhetsutbyten. I metodutvecklingssyfte inom projektet har en grundläggande dokumentation sammanställts
om olika former av aktiviteter och vad de förväntats leda
till. Projekt Kruts aktivitet för transnationellt utbyte har
haft deltagare med geografisk spridning från samtliga
kommuner. 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
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kostnader för utveckling av nya verksamheter inom projekt
Krut har inte upparbetats. I stort påverkar det inte det
egna kapitalet då det i sin tur innebär en mindre medelstilldelning från Europeiska socialfonden, ESF.
Ekonomin är i balans och ger handlingsfrihet inför 2014
då det egna kapitalet behöver tas i anspråk för att möjliggöra fortsatt verksamhet i en övergång efter att anslag
upphör från ESF.
I övrigt har finansiella mål inte angivits, och förbundet
har inte heller 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.
Hälften av alla deltagare var vid inskrivning beroende av
försörjningsstöd. Denna andel minskar till 27 % av antalet
deltagare i samband med utskrivning. Motsvarande positiva förhållande råder bland de som vid inskrivning inte har
någon offentlig försörjning (9 %). Antalet personer som
inte är beroende av någon offentlig försörjning ökar till det
dubbla vid utskrivning (19 %). Även antalet personer som
uppbär studiestöd ökar med det dubbla, men då med än
lägre siffror. Från 4 % vid inskrivning till 9 % vid utskrivning. (Studier gäller med ett undantag bara de unga). 23
personer totalt var i arbete i samband med inskrivning,
men ej i full utsträckning (Tillsammans motsvarade deras
arbetsinsats motsvarande 9,6 heltidstjänster) Vid utskrivning förvärvsarbetar 105 personer. 61 av dessa har arbete
utan subventioner och 44 med någon form av lönesubvention. Omräknat motsvarar deras gemensamma arbetsinsats
87 personer i heltidstjänster.
Av de 45 som hade sjukpenning/rehabpenning vid utskrivning har 11 personer aktivitetsstöd vid utskrivning, vilket
kan tolkas som att en fjärdedel av dessa ökat sina möjligheter till framtida arbete även om det inte i dagsläget nått
fram till förvärvsarbete.
Av alla som initialt hade försörjningsstöd, sker den största
förflyttningen mot aktivitetsstöd och många till studier. 12
av de unga har istället registrerats med Aktivitetsersättning.
Antalet personer med aktivitetsstöd ökar från 57 vid start
till 127 vid utskrivning vilket visar en förflyttning mot
arbete även om det som sagt inte gäller alla och inte genast
leder till förvärvsarbete. Förändringsprocenten för män
och kvinnor samt unga och äldre följer varandra väl men
fler av kvinnorna har/får sjukpenning, sjukersättning eller
rehabpenning medan fler män kopplas till Aktivitetsstöd
samt Försörjningsstöd.
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Noteras kan att SUS är ett system under uppbyggnad och
att förändringar i systemet ibland medfört svårigheter
i arbetet. T ex har en del korrigerar behövts till följd av
förändringar i hur olika ersättningsformer registreras.
Att systemet inte stödjer alla former eller versioner av
webläsare har också lett till svårigheter för registrerande
personal. Flera upplever att det är svårt att nå en personlig
kontakt med supportpersonal.

Uppföljning per kostnadsställe:

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område

Utfall
jan-dec
2013

Budget
jan-dec
2013

Avvikelse
jan-dec
2013

Prognos
helår
2013

Budget
helår
2013

1001

Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc)

-220

-280

60

-280

-280

1003

Gemensamma kostn. (revision, SUS, ek service)

-170

-250

80

-250

-250

1010

Kansli (personal, hyra, IT, div mtrl)

-747

-775

28

-775

-775

2000

Information (del av VG-informatör, trycksaker)

-30

-75

45

-75

-75

3001

Lotsen i Borås

-2 915

-3 048

133

-3 048

-3 048

3002

Aktiv hälsa Borås

-273

-300

27

-280

-300

3004

Kartläggning/uppföljning/utvärdering *

3005

Utbildning/Utveckling *

3006

Gröna Vägen i Borås

-607

-787

180

-807

-787

-1 200

-1 200

0

-1 200

-1 200

3007

Aktiv hälsa Mark

-228

-228

0

-228

-228

3008

Arbetslivsinriktade aktiviteter Mark

3010

Aktiv hälsa Bollebygd

-2 500

-2 500

0

-2 500

-2 500

-79

-79

0

-79

-79

3011

Unga Vuxna Bollebygd

-621

-621

0

-621

-621

3012

Aktiv hälsa Svenljunga

-290

-290

0

-290

-290

3013

Arbetslivsinriktade aktiviteter Svenljunga

-515

-515

0

-515

-515

3015

Byggstenen i Tranemo

-1 145

-1 145

0

-1 145

-1 145

3016

Ulricehamnsprojektet Arbetscenter

-1 528

-1 528

0

-1 528

-1 528

3018

Vårgårda arbetslivsinriktad verksamhet

-663

-663

0

-663

-663

3019

Herrljunga arbetslivsinriktad verksamhet

-663

-663

0

-663

-663

3020

Tranemo Aktiv hälsa

-36

-36

0

-36

-36

3021

Ulricehamn Aktiv hälsa

-77

-77

0

-77

-77

-14 507

-15 060

553

-15 060

-15 060

-841

-402

-439

-400

-402

-15 348

-15 462

114

-15 450

-15 462

Delsumma kostnadsställen knutna
till förbundsbidrag
faktiska kostnader för projekt Krut enl nedan
summa verksamheter förbundsmedel

* Kostnadsställe 3004 och 3005 omfattar huvudsakligen de insatser
som gäller sociala företag. 370 tkr har nyttjats av maximala 400
tkr. Därutöver kostnader för sådant som i verksamhetsplanen
finns budgeterade för kvalitetssäkring samt konferenser eller annan prioriterad verksamhet för hela Sjuhärad, ej fördelat på viss
kommun.
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Kostnadsställe 3023-3030 samt totala verksamhetskostnader och utfall
Uppföljning per kostnadsställe

(forts. från föregående sida.)

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område

Utfall
jan-dec
2013

Budget
jan-dec
2013

Avvikelse
jan-dec
2013

Prognos
helår
2013

Budget
helår
2013

-1 941

-2 530

589

-2279

-2 530

-525

-325

-200

-503

-325

-4 446

-4 468

22

-4378

-4 468

3024

Krut Gemensamma resurser

3025

Krut Bollebygd

3026

Krut Borås

3027

Krut Herrljunga

-339

-349

10

-344

-349

3028

Krut Mark

-406

-432

26

-345

-432

3029

Krut Svenljunga

-683

-664

-19

-660

-664

3030

Krut Tranemo

-148

-231

83

-169

-231

3031

Krut Ulricehamn

-445

-419

-26

-426

-419

3032

Krut Vårgårda

-380

-359

-21

-358

-359

-9 313

-9 777

464

-9462

-9 777

-841

-402

-439

-400

-402

-23 820

-24 837

1 017

-24 522

-24 837

8 472

9 375

-903

9062

9 375

-15 348

-15 462

114

-15 460

-15 462

delsumma kostnadsställen projekt Krut
delsumma förbundets kostnad utöver ESF-bidrag

Totala verksamhetskostnader
Förbundet och Krut
3035

Erhållna intäkter/bidrag KRUT*
Summa

* D en totala medfinansieringen av förbundets kontanta medel till
ESF, Europeiska Socialfonden, för helheten av projekt Krut kommer vid projektets avslut maximalt vara 1 430 tkr.
Enligt beviljad projektansökan ska detta belopp fördelas med olika
procentuell andel (4-8%) årsvis, men så sker inte i praktiken.

Vid bokslutstillfället släpar redovisningen från ESF sex
månader (slutgiltiga belopp är alltså endast kända för
januari-juni) En mycket försiktig uppbokning har tillämpats för resterande månader.
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Ledning och administration
Styrelsen

Styrelsen som leder Sjuhärads samordningsförbund har
under året 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 som vid behov avsetts träda i tjänst i ordning
efter störst befolkningsmängd medan övriga tre parter haft
en ledamot och en ersättare per part.
Styrelsen har under året haft fem möten: 12 februari, 26
mars, 7 maj, 20 augusti samt 14 november. Ordförande,
vice ordförande och andre vice ordförande har under året
bildat presidium som har träffats inför varje styrelsemöte.
Styrelsen har deltagit i årets nationella konferens i Skövde
samt med några representanter deltagit vid exempelvis
Transnationell konferens. I samband med förbundets egna
dag den 23/10 inbjöds ägarrepresentanter för samtliga
parter till ett uppskattat samråd om långsiktig verksamhetsplanering och budget med fokus på 2015.

Beslutande ledamöter:

4-parts grupp

Till stöd inför styrelsens beslut konsulterades återkommande en 4-partsgrupp bestående av en representant
per part. (uppdraget ryms inom respektive organisations
ordinarie verksamhet) 4-partsgruppen har under året
bestått av:
Arbetsförmedlingen - Sektionschef, Nicole Bouyer
Försäkringskassan – Samverkansansvarig, Sofia Sandänger
Västra Götalandsregionen – Hälso- och sjukvårdskansliet,
Planeringsledare Gunnel Sjöberg
Kommunerna – Borås Stad, Arbetslivsförvaltingen,
Lennart Gustavsson
ESF projekt Krut har varit i fokus för nydanande verksamhet och har haft en egen styrgrupp med möjlighet för
samtliga parter att påverka och följa utvecklingen. Samtidigt som det kräver stort engagemang att äga ett projekt är
det en stor utvecklingspotential med de extra resurser och
det extra engagemang som tillkommer. Basverksamheten
och projektet har arbetat med förenad styrka. Projektutvecklingen berör exempelvis hur synergieffekter skapas
genom ett närmare samarbete mellan aktiviteterna och hur
nätverk byggs med det lokala näringslivet.

Margareta Lövgren (M), Marks kommun, Ordförande
Dan Rodahl, Försäkringskassan, Vice ordförande

Personal och lokaler

Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen,
Andre vice ordförande

Förbundet har inte haft egen anställd personal under året.
För varje verksamhet finns istället en utförande part som
därmed också har personalansvar i enlighet med årets
avtal. För gemensam övergripande administration har förbundet under året köpt tjänster från medverkande parter:

Kerstin Söderlund, Arbetsförmedlingen
Ersättare

Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen
Lars Hermansson, Försäkringskassan
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
Per-Eric Stjerna (Fp), Vårgårda kommun
(t o m 2013-03-31)
Viktoria Haraldsson (C), Tranemo kommun
Christina Abrahamsson (M) Herrljunga kommun
Marianne Andersson (C), Vårgårda kommun
(fr o m 2013-04-01)

Förbundschef, Anna Fagefors, En heltidstjänst för förbundet enligt styrelsens anvisningar. Processledare/projektledare, Pernilla Knutsson heltidstjänst för central ledning av
Projekt Krut. Projektekonomi och administration, Helena
Thelin och Malin Ekunger, Två deltidstjänster (80 resp
50 % av heltid) kopplat till ESF-Projekt Krut.
Samlokalisering har skett med Sjuhärads Kommunalförbund fram till och med mars. Därefter har förbundet
suttit kvar i samma byggnad men istället samlokaliserats
med NKA, Nationellt kompetenscenter för anhöriga. Det
innebär att hyra betalas till Kalmar regionförbund som
formellt tecknat lokalkontraktet med IBAB och i andrahand upplåter lokaler, med IBABs vetskap och godkännande. Flytten inom huset skedde med egna resurser men
vissa möbler, och annan utrustning har behövt köpas.
I samband med flytten upphörde även kopplingen till
Borås Stads datanät.
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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:
Berit Björnered har under första halvåret arbetat med
verksamhetsuppföljning, analyser och rapporter kopplat
till SUS (sektorsövergripande system för uppföljning av
samverkan). Därefter har detta utförts av Helena Johansson som under en period arbetat parallellt med Berit.
Tina Tibblings uppdrag kring information har under året
fasats ut och förbundet har sedan maj själva uppdaterat
hemsidan www.samverkanvg.se. En mindre tjänstefaktor

har istället köpts av regionen gällande gemensam informationsspridning etc, men utförts av Ann-Sofie Mellqvist.
Nyttan och kostnaden fördelas på samtliga samordningsförbund i Västra Götaland.
För projektets räkning har följeforskning/utvärdering anlitats, och samma konsulter har engagerats kring att stärka
kvalitetsarbetet i utvecklingen av Jobb Borås.
Konsulter/Föredragshållare har även anlitats i samband
med vissa konferenser och informationsinsatser.
Förbundet betalar en årlig kostnad för revision.
Kommunerna och regionen har genom Regionfullmäktige
utsett Thomas Gustafson till gemensam revisor. (Vald för
perioden 20 juli 2011-31 december 2014).
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.

Ekonomi
Resultaträkning

Utfall
jan-dec 2013

Utfall
jan-dec 2012

Intäkter
Övriga bidrag
Övriga intäkter
Summa Verksamhetens intäkter

8 471 789,00

Not 1

5 921 496,00

-2,55

1 785 394,00

8 471 786,45

7 706 890,00

-140 250,44

-138 980,05

Kostnader
Arvoden
Reseersättning

-19 821,10

-25 110,70

Sociala avgifter

-39 096,00

-41 571,00

-647 220,90

-853 559,09

Övriga Personalkostnader
Verksamhetsanknutna kostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader

-22 814 916,25

Not 2

-18 703 782,10

Not 3

-407 297,08

-23 699,00
-214 108,08

-44 648,00

Summa Verksamhetens kostnader

-23 899 111,77

-20 214 948,02

RES 1 Verksamhetens nettokostnad

-15 427 325,32

-12 508 058,02

Erhållna bidrag från huvudmännen

15 060 004,00

15 060 000,00

81 072,92

157 175,59

Övriga finansiella intäkter
Övriga finansiella kostnader

-1 708,00

-1 227,50

15 139 368,92

15 215 948,09

-287 956,40

2 707 890,07

Extraordinära intäkter

0,00

0,00

Extraordinära kostnader

0,00

0,00

-287 956,40

2 707 890,07

Summa Finansiella intäkter/kostnader
RES 2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut

RES 3 Periodens resultat
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Resultaträkning

Utfall
jan-dec 2013

Utfall
jan-dec 2012

Noter
Not 1
Övriga bidrag
3899 Övriga bidrag

8 471 789,00

Summa:

8 471 789,00

Medel från ESF

Not 2
Verksamhetsanknutna kostnader
5538 Verksamhetsanknutna IT-kostnader
5539 Övriga verksamhetsanknutna tjänster

-90 814,70
-12 150 725,04

5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader

-5 638 744,31

5541 Verksamhetsanknutna personalkostnader

-3 292 318,81

5542 Verksamhetsanknutna resekostnader

-470 655,19

5543 Verksamhetsanknutna lokalkostnader

-108 912,00

5544 Verksamhetsanknutna utbildnings-, kurs- och konferenskostnader
5545 Verksamhetsanknutna trycksaker
5548 Verksamhetsanknuten telefonkostnad, mobil
5549 Verksamhetsanknuten hyrbilskostnad
Summa:

-1 033 933,05
-700,00
-23 817,09
-4 296,06
-22 814 916,25

Not 3
Övriga kostnader
5420 Dataprogram

-1 925,00

6211 Hyra/Leasing av IT-utrustning

-1 629,00

6230 Datakommunikation
6412 Möbler

-773,17
-24 000,00

6419 Övriga förbrukningsinventarier

-1 206,00

6451 Kontorsmaterial

-5 171,88

6799 Övriga frakter och transporter

-9,60

6911 Kostnader för information och

-298,70

7071 Representation (ej personal)

-894,16

7211 Tele, fast

-1 445,50

7212 Tele, mobil

-3 729,64

7251 Postbefordran

-1 184,00

7322 Skattepliktiga traktamenten, Sverige
7541 IT-tjänster

31,40
-1 559,50

7551 Konsultarvoden spec utredn

-86 063,00

7599 Övriga tjänster

-76 784,00

7619 Övriga kostnader
Summa:

-7 466,33
-214 108,08
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Ingående balans
2013-01-01

Förändring

Utgående balans
2013-12-31

Anläggningstillgångar

0,00

0,00

0,00

Summa anläggningstillgångar

0,00

0,00

0,00

Kortfristiga fordringar

3 896 143,00

1 604 956,34

5 501 099,34 Not 1

Likvida medel

7 405 104,70

-845 299,13

6 559 805,57 Not 2

Balansräkning

Tillgångar

Omsättningstillgångar

Summa omsättningstillgångar

11 301 247,70

759 657,21

12 060 904,91

Summa tillgångar

11 301 247,70

759 657,21

12 060 904,91

6 655 307,67

0,00

6 655 307,67

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

0,00

-287 956,40

-287 956,40

6 655 307,67

-287 956,40

6 367 351,27

4 645 940,03

1 047 613,61

Summa skulder

4 645 940,03

1 047 613,61

5 693 553,64

Sa eget kapital, avs och skulder

11 301 247,70

759 657,21

12 060 904,91

Summa Eget kapital
Skulder
Kortfristiga skulder

Notförteckning till balansräkning
Not 1: Kortfristiga fordringar
1610

Kortfristiga fordringar hos ledamöter

1613

Övriga förskott

527

1630

Avräkning skatter och avgifter

1669

Övriga kortfristiga fordringar

1687

Redovisningskont, Ludvikamoms

1712

Upplupna intäkter

5 400 000,00

Summa:

5 501 099,34

826,25
2,00
2 999,09
96 745,00

Not 2: Likvida medel
1930

Bankgiro

2 475 895,84

1970

Företagskonto

4 083 909,73

Summa:

6 559 805,57

Not 3: Kortfristiga skulder
2411

Leverantörsskulder

2711

Innehållen personalskatt

5 877,00

2931

Upplupna sociala avgifter

4 737,00

2991

Upplupna kostnader

1 662 458,46

Summa:

5 693 553,64
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Sammanfattning
Belopp i tkr
Utfall
jan-dec
2013

Budget
jan-dec
2013

Avvikelse
jan-dec
2013

Prognos
helår 2013

Budget
helår
2013

1. Nettokostnad och finansnetto

-14 507

-15 060

553

-15 060

-15 060

2. Bidrag

15 060

15 060

0

15 060

15 060

553

0

474

0

0

Årets förbundsmedel

3. Resultat

Belopp i tkr

Förbundets projekt Krut
med medel från ESF
1. Nettokostnad och finansnetto
2. Bidrag
3. Resultat

Utfall
jan-dec
2013

Budget
jan-dec
2013

Avvikelse
jan-dec
2013

Prognos
helår 2013

Budget
helår
2013

-9 313
8 472

-9 777

464

-9 462

-9 777

9 375

-903

9 062

9 375

-841

-402

-439

-400

-402

Belopp i tkr

Sammantaget

Utfall
jan-dec
2013

Budget
jan-dec
2013

Avvikelse
jan-dec
2013

Prognos
helår
2013

Budget
helår
2013

Utfall
jan-dec
2012

1. Nettokostnad och finansnetto

-23 820

-24 837

1 017

-24 522

-24 837

-12 352

23 532

24 435

-903

24 122

24 435

15 060

-288

-402

114

-400

-402

2 708

2. Bidrag
3. Resultat
4. Utgående EK

6 367

Ägarparternas bidrag

6 655

kronor

Försäkringskassa

3 765 001

Arbetsförmedlingen

3 765 001

Kommuner*

3 765 001

Hälso- och sjukvårdsnämnd

3 765 001

Totalt

15 060 004

* k ommunerna bidrar med andel i relation till
befolkningsmängd vid föregående halvårsskifte
(Övriga bidrag ESF

8 471 786
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Till förbundsmedlemmarnas fullmäktige och styrelse

Finansieringsanalys

Revisionsberättelse för år 2013

Löpande verksamhet
Årets resultat

-287 956,40

Kassaflöde från löpande verksamhet

-287 956,40

Förändring av rörelsekapital
Kortfristiga fordringar

-1 604 956,34

Kortfristiga skulder

1 047 613,61

Sjuhärads Samordningsförbund
Organisationsnummer 222000-2105

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och
fårhundsstyrelsens förvaltning i Sjuhärads Samordningsförbund, org nr 222000-2105, för verksamhetsåret 2013

Överlåtelse inkomster
Förändring av rörelsekapital

-557 342,73

Investeringar
Investeringar

0,00

Investeringsnetto

0,00

Finansieringar
Långfristiga fordringar

0,00

Långfristiga skulder

0,00

Finansieringsnetto

0,00

Förändring av likvida medel

-845 299,13

Kontroll (Se Balansrapporten)
UB Likvida medel

6 559 805,57

IB Likvida medel

7 405 104,70

Summa:

-845 299,13

Underskrifter
Borås 2014- 01 – 27
Margareta Lövgren
Marks Kommun		
Ordförande		

Hanne Jensen,
Västra Götalandsregionen
Andre vice ordförande

Dan Rodahl		
Försäkringskassan
Vice ordförande		

Kerstin Söderlund
Arbetsförmedlingen
Ordinarie ledamot
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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
interna 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 rehabiliteringsinsats, kommunallagen,
fårhundsordningen 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
relevanta för hur förbundet upprättar årsredovisningen får
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.
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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 för bedömning och ansvarsprövning.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har styrelsen i Samordningsförbundet bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt 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
finansiella mål 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 2013.
Göteborg 30/1 2014
Pernilla Rehnberg		
Auktoriserad revisor
För staten		

Thomas Gustafsson
För Kommunerna och
Västra Götalandsregionen
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Nr 39
Kapitaltäckningsgaranti till Borås Stadshus AB och
Inkubatorn i Borås AB
2014-03-17

Dnr 2014/KS0246

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
På begäran från revisorerna i Borås Stadshus AB och
Inkubatorn i Borås AB har en kapitaltäckningsgaranti
framtagits till dessa bolag. I kapitaltäckningsgarantin åtar
sig Borås Stad att tillse att Borås Stadshus AB och Inkubatorn i Borås AB har ett eget kapital som är minst lika med
aktiekapitalet. Borås Stadshus AB har för egen del lämnat
kapitaltäckningsgaranti till dotterbolagen Borås Energi
och Miljö AB, Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB
samt Borås Stad Textile Fashion Center AB (BSTF).
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Kapitaltäckningsgaranti
Till
• Borås Stadshus AB, 556547-5646
• Inkubatorn i Borås AB, 556685-7362
Borås Stad, 212000-1561, åtar sig härmed att svara för
att ovan nämnda, helägda, bolags egna kapital vid varje
tillfälle uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet:
Detta åtagande ska fullgöras genom tillskott såsom
tillskjutande av kapital, avskrivning av fordringar eller på
annat sätt.
Denna garanti gäller räkenskapsåret 2014 och fram till
dess bolagsstämma ägt rum.

Kapitaltäckringsgaranti till Borås Stadshus AB och
Inkubatorn i Borås AB godkänns.

Genom vårt undertecknande bekräftar vi vår vilja och
förmåga att fullgöra de åtaganden som följer av denna
kapitaltäckningsgaranti.

KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Borås 2014-04-24
Borås Stad
Ulf Olsson, Kommunstyrelsens ordförande
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Nr 40
Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP);
Vem äger rätten till naturen?
2014-03-17

Dnr 2013/KS0411

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Morgan Hjalmarsson (FP) har lämnat en motion där han
föreslår att Tekniska nämnden ska få i uppdrag att anlägga
en tillgänglighetsanpassad slinga på Rya åsar.
Rya åsar är ett av de mest spännande naturområdena i
Sjuhäradsbygden. Reservatet har en omväxlande natur
och ligger nära Borås centrum. Området har unika värden
för det rörliga friluftslivet och är cirka 550 hektar stort.
De många stigarna passerar vackra naturavsnitt och leder
fram till trevliga picknickplatser och små sjöar. Utsikten
och ensamheten med naturen som man kan uppleva på
Rya åsar går inte att hitta på andra ställen i Borås. Men
alla har inte tillgång till vårt vackraste naturreservat. Den
kuperade terrängen och skogspartierna gör att den som
inte kan ta sig fram på egen hand är utestängd från att
besöka Rya åsar.
I Borås Stads Program för tillgänglighet, delaktighet och
jämlikhet för personer med funktionsnedsättning fastslås
att:
Personer med funktionsnedsättning ska ha rätt till rekreation och idrott. Fritids- och idrottsanläggningar ska vara
fullt tillgängliga. Borås Stad ska ta ansvar för att personer
med funktionsnedsättning får samma rättigheter att delta i
kulturlivet som alla andra (s 5).

Stadsdelsnämnderna, Tekniska nämnden, Miljö- och
konsumentnämnden, Kulturnämnden, Sociala omsorgsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Ungdomsrådet,
Funktionshinderrådet och Centrala pensionärsrådet har
yttrat sej över motionen och beslutat att tillstyrka den.
I Tekniska nämndens yttrande finns dessutom ett förslag
på var och hur den tillgänglighetsanpassade slingan på Rya
åsar skulle kunna byggas till en kostnad av 400 000 kr.
Kommunstyrelsen håller med motionären om att män
niskor med funktionsnedsättningar ska få bemötande och
livsvillkor som underlättar tillvaron och ger högsta möjliga
livskvalitet. Att kunna delta i samhällslivet på samma villkor som andra är en viktig del i detta. I Tekniska nämndens investeringsbudget 2010-2014 finns årligen 1 mnkr
avsatt för att förverkliga intentionerna i Borås Stads
Program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för
personer med funktionsnedsättning. Under samma period
har 2,4 mnkr av anslaget förbrukats. Därmed bör det finnas finansiering för att anlägga en tillgänglighetsanpassad
slinga på Rya åsar under 2014.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Tekniska nämnden får i uppdrag att under 2014 an
lägga en tillgänglighetsanpassad slinga på Rya åsar
under förutsättning att projektet ryms i 2014 års
investeringsprojekt, Program för tillgänglighet.
Motionen bifalles
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef
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Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar

Från Stadskansliet

Protokollsutdrag		

2014-02-03

2013-05-23

Bilaga till § 55 Anmälningsärenden

Remissammanställning

”Motion: Vem äger rätten till naturen?

Motion; Vem äger rätten till naturen?

Rya åsar är ett av de mest spännande naturområdena i
Sjuhäradsbygden. Reservatet har en omväxlande natur
och ligger nära Borås centrum. Området har unika värden
för det rörliga friluftslivet och är cirka 550 hektar stort.
De många stigarna passerar vackra naturavsnitt och leder
fram till trevliga picknickplatser och små sjöar. Utsikten
och ensamheten med naturen som man kan uppleva på
Rya åsar går inte att hitta på andra ställen i Borås.
Men alla har inte tillgång till vårt vackraste naturreservat.
Den kuperade terrängen och skogspartierna gör att den
som inte kan ta sig fram på egen hand är utestängd från
att besöka Rya åsar. I Borås Stads Program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning fastslås att:
• Personer med funktionsnedsättning ska ha rätt till rekreation och idrott. Fritids- och idrottsanläggningar ska
vara fullt tillgängliga. Borås Stad ska ta ansvar för att
personer med funktionsnedsättning får samma rättigheter att delta i kulturlivet som alla andra (s. 5).
Folkpartiet anser att denna ambition även borde omfatta
Rya åsar. Det finns flera tänkbara områden där en tillgänglighetsanpassad slinga skulle kunna anläggas. Det ska
dock vara möjligt att ta sig till utgångspunkten med bil.
Folkpartiet verkar för att människor med funktionsnedsättningar ska få bemötande och livsvillkor som underlättar tillvaron och ger högsta möjliga livskvalitet. Att kunna
delta i samhällslivet på samma villkor som andra är en
viktig del i detta.
Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta:
• Ge Tekniska nämnden i uppdrag att anlägga en tillgänglighetsanpassad slinga på Rya åsar.
Morgan Hjalmarsson (FP)”

Inkomna yttranden i sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden
Nämndens beslut

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker motionen om en
tillgänglighetsanpassad slinga på Rya Åsar.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Fritids- och folkhälsonämnden anser att det är viktigt att
främja Borås Stads invånares möjlighet till en jämlik hälsa
och ett likvärdigt utbud av fritidsaktiviteter.

Nämndens yttrande i sin helhet

Fritids- och folkhälsonämnden har getts möjlighet att
lämna yttrande på motionen ”Vem äger rätten till naturen?”. Motionären föreslår att Tekniska nämnden ska få
uppdrag att anlägga en tillgänglighetsanpassad motionsslinga på Rya Åsar. Motionären hänvisar till Borås Stads
program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för
personer med funktionsnedsättning, som syftar till att ge
personer med funktionsnedsättningar rätt till rekreation
och idrott på lika villkor.
Fritids- och folkhälsonämnden kommer under 2014 att
prioritera en satsning på anpassning av olika idrotts- och
rekreationsanläggningar i syfte att skapa en jämlik hälsa
för alla. Initiativet på Rya Åsar är en viktig del i en satsning på motions- och rekreationsanläggningar.

Tekniska nämnden
Nämndens beslut

Tekniska nämnden tillstyrker remissförslaget.
Nämndens yttrande i sammanfattning

Tekniska nämnden strävar efter att öka tillgängligheten
inom många av våra ansvarsområden och det gäller även
för friluftslivet. Det är möjligt att anlägga en tillgänglighetsanpassad slinga men kostnaden för det ryms inte i
ordinarie budget. Beräknad kostnad är 400 000 kronor.
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Nämndens yttrande i sin helhet

Tekniska nämnden har beretts möjlighet att svara på
en remiss från Kommunstyrelsen. Remissen är en motion – vem äger rätten till naturen? Motionen belyser att
Naturreservatet Rya åsar inte är tillgänglighetsanpassat
och föreslår att Tekniska nämnden skall få i uppdrag att
anlägga en tillgänglighetsanpassad slinga på Rya åsar.
Tekniska nämnden strävar efter att öka tillgängligheten
inom många av våra ansvarsområden och det gäller även
för friluftslivet. Spåret runt Pickesjön med fiskebryggor
och ett tillgänglighetsanpassat fågeltorn och en spång på
Vänga mosse är de senaste insatserna på det här området.
När det gäller Naturreservatet Rya åsar är det inte bara
vårt kanske vackraste område utan också det mest kuperade. Det gör det svårt att hitta sträckor som är lämpliga
för en tillgänglighetsanpassad slinga. Vi får heller inte påverka natur- och kulturvärden negativt. De skogsbilvägar
som finns är bommade för att vi inte skall få in oönskad
biltrafik i reservatet.
Vi har noga övervägt olika alternativ och slutligen fastnat
för ett förslag (se skiss på karta). Slingan skulle kunna
starta nedanför Björbobacken, följa elljusspåret en bit och
få en fin utsikt över Ramshulan, förbi Ödehemmanet för
att avsluta mitt i centrum av reservatet vid hagmarker med
utsikt ända bort till Öresjö. För att kunna bygga denna
tillgänglighetsanpassade slinga som blir nästan 1,4 km
lång behöver standarden förbättras på befintliga stigar
eller helt nya sträckor anläggas. Dessutom krävs att vi bygger ungefär 350 meter spång. Kostnaderna uppskattas bli
400 000 kronor. Denna kostnad ryms inte inom ordinarie
verksamhet. Nämnden äskar därför dessa medel för att
kunna genomföra projektet. Kostnader för kommande
drift och underhåll bör kunna rymmas inom ordinarie
verksamhetsram.

Miljö- och konsumentnämnden
Sammanfattning

Morgan Hjalmarsson (FP) har skrivit en motion om
anläggande av tillgänglighetsanpassad slinga inom naturreservatet Rya åsar. Miljöförvaltningen föreslår att Miljöoch konsumentnämnden tillstyrker motionen.
Beslutsunderlag

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 augusti 2013.

Miljö- och konsumentnämndens beslut

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker motionen.

Kulturnämnden
Kulturnämndens beslut

Kulturnämnden tillstyrker motionen.
Kulturnämndens yttrande i sin helhet

Kulturnämnden beslutar genom att tillstyrka motionen
föreslå Kommunfullmäktige att ge Tekniska nämnden i
uppdrag att anlägga en tillgänglighetsanpassad slinga på
Rya åsar.
Borås Stad har enligt Program för tillgänglighet ett ansvar
att tillgängliggöra kulturmiljöer för personer med funktionsnedsättningar och att anlägga en tillgänglighetsanpassad slinga på Rya åsar vore helt i linje med programmets intentioner.

Sociala omsorgsnämnden
Nämndens yttrande i sin helhet

Sociala omsorgsnämnden ansvarar för verksamhet för
personer med funktionsnedsättning och är positiv till att
en tillgänglighetsanpassad slinga anläggs på Rya åsar.
Beslut

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker motionen.

Stadsdelsnämnden Norr
Nämndens beslut

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker motionen Vem äger
rätten till naturen och översänder svaret till Kommunstyrelsen.
Nämndens yttrande i sin helhet

Stadsdelsnämnden har getts möjlighet att lämna yttrande
på motionen Vem äger rätten till naturen. Motionären
föreslår att Tekniska nämnden ska få uppdrag att anlägga
en tillgänglighetsanpassad slinga på Rya åsar.
Motionen syftar till att människor med funktionsnedsättningar ska få bemötande och livsvillkor som underlättar
tillvaron och ger högsta möjliga livskvalitet. Att kunna
delta i samhällslivet på samma villkor som andra är en viktig del i detta. Ett bra exempel på att kunna delta i samhällslivet är att kunna motionera och vara ute i naturen.
Rya åsar en viktig del av Borås natur och rekreation och
skulle kunna vara ett bra ställe att anlägga en tillgänglighetsanpassad slinga. Stadsdelsnämnden Norr vill tillägga
att behovet av tillgänglighetsanpassade slingor också bör
B 279

kommunfullmäktiges handlingar | 24 April 2014

ses som en helhet utifrån ett Borås Stadsperspektiv där
bland annat kollektivtrafikförbindelser och parkeringsmöjligheter bör övervägas i förhållande till placering av
en slinga. Det bör även utredas huruvida de befintliga
motionsslingor som finns skulle kunna tillgänglighetsanpassas, t ex Kransmossens rullskidbana. Detta utesluter
dock inte att en tillgänglighetsanpassad slinga anläggs på
Rya åsar, som motionären föreslår.

parkeringsmöjlighet för att i anslutning till det skapa en
anpassad slinga.

Stadsdelsnämnden Väster

Stadsdelsnämnden Öster

Nämndens beslut

Nämndens beslut

Det vore positivt om resurser kan avsättas före att kunna
anlägga en tillgänglighetsanpassad slinga vid Rya åsar. Det
är också i linje med Borås Stads program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.

Stadsdelsnämnden Väster beslutar:
Motionen tillstyrks.

Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka motionen
”Vem äger rätt till naturen”.

Upprättat yttrande godkänns och sänds som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande

Nämndens yttrande i sammanfattning

Stadsdelsnämnden Väster har beretts möjlighet att yttra
sig över en motion om att anlägga en tillgänglighetsanpassad slinga på Rya åsar.
Det vore positivt om resurser kan avsättas före att kunna
anlägga en tillgänglighetsanpassad slinga vid Rya åsar. Det
är också i linje med Borås Stads program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.
Nämndens yttrande i sin helhet

Stadsdelsnämnden Väster har beretts tillfälle att yttra sig
över motionen ”Vem äger rätt till naturen”. Motionären
tar upp att alla medborgare i Borås inte har möjlighet att
kunna besöka det vackra naturreservatet Rya åsar. Den kuperade terrängen och skogspartierna gör att den som inte
kan ta sig fram på egen hand är utestängd.
I Borås Stads program för tillgänglighet, delaktighet och
jämlikhet för personer med funktionsnedsättning är ett av
de prioriterade områdena: Kultur, rekreation, fritidsverksamhet och idrott. Personer med funktionsnedsättning ska
ha rätt till rekreation och idrott. Fritids- och idrottsanläggningar ska vara fullt tillgängliga. Borås Stad ska ta ansvar för att personer med funktionsnedsättning får samma
rättigheter att delta i kulturlivet som alla andra. Det finns
bland annat fina anpassningar gjorda vid Pickesjön och
Transsåssjön.
Det är sannolikt svårt att skapa tillgänglighet till hela
området Rya åsar, då det är mycket kuperat. Den bästa
möjligheten kan vara i anslutning till Björbobacken. För
att skapa tillgänglighet behöver det finnas bilväg med bra
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I motionen belyses att naturreservatet Rya åsar i Borås
Stad inte är tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Med hänvisning till Borås Stads ”Program för
tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning” föreslås i motionen att Tekniska
nämnden ges i uppdrag att anlägga en tillgänglighetsanpassad slinga på Rya åsar.
Stadsdelsnämnden Öster ser positivt på motionen och
förutsätter att Tekniska nämnden samråder med Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) i Borås Stad
avseende slingans utformning, placering m m.

Ungdomsrådet
Ungdomsrådets beslut

Ungdomsrådet tycker att alla ska ha lika möjligheter och
tillgång till naturen på samma sätt. Ledamöterna ställer sig positiva till motionärens förslag och vill lyfta fram
några synpunkter.
Förslaget är bra för att det minskar skillnader mellan personer med funktionsnedsättning och andra personer, samt
bidrar till att personer med funktionsnedsättning kan
uppleva allt som alla andra gör. Alla ska ha rätt att kunna
komma fram på samma sätt och vara i naturen, oavsett om
man sitter i rullstol eller inte.
Dock vill ungdomsrådet även lyfta att det är viktigt att
värna om naturen när man tillgängliggör områden. Miljön
på Rya Åsar får inte förstöras och man ska behålla naturen
som den är, dvs. inte hugga ner träd eller flyta på stenar.
Ungdomsrådet undrar vad personer med funktionsnedsättning efterfrågar mest när det gäller detta område? Anpassning bör då göras utifrån deras efterfrågan samtidigt
som man ska försöka skona miljön så mycket som möjligt
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Ungdomsrådet ställer sig positivt till motionen.

Centrala Pensionärsrådet
Centrala pensionärsrådets beslut

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.
Ungdomsrådet tycker att alla ska ha lika möjligheter och
tillgång till naturen på samma sätt. Ledamöterna ställer sig positiva till motionärens förslag och vill lyfta fram
några synpunkter.
Förslaget är bra för att det minskar skillnader mellan personer med funktionsnedsättning och andra personer, samt
bidrar till att personer med funktionsnedsättning kan
uppleva allt som alla andra gör. Alla ska ha rätt att kunna
komma fram på samma sätt och vara i naturen, oavsett om
man sitter i rullstol eller inte.

Centrala pensionärsrådet har tagit del av motionen vem
äger rätten till naturen? Vid sammanträdet den 30 augusti
2013 § 44 beslutade rådet att man ställer sig bakom motionen.

Funktionshinderrådet
Kommunala funktionshinderrådets beslut

Kommunala funktionshinderrådet har tagit del av motionen vem äger rätten till naturen? Vid sammanträdet den 3
september 2013 § 36 beslutade rådet att bifalla motionen.

BoråsBorås TME AB

Har inte lämnat något yttrande på motionen.

Dock vill ungdomsrådet även lyfta att det är viktigt att
värna om naturen när man tillgängliggör områden. Miljön
på Rya Åsar får inte förstöras och man ska behålla naturen
som den är, dvs inte hugga ner träd eller flyta på stenar.
Ungdomsrådet undrar vad personer med funktionsnedsättning efterfrågar mest när et gäller detta område? Anpassning bör då göras utifrån deras efterfrågan samtidigt
som man ska försöka skona miljön så mycket som möjligt
Ungdomsrådet ställer sig positivt till motionen.
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Nr 41
Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP);
Vad är en brukare?
2014-03-17

Dnr 2013/KS0389 700

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Morgan Hjalmarsson (FP) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 23 maj 2013 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att: Borås Stad ska sluta använda
termen ”brukare” då man avser en särskild grupp eller
enstaka individer.
Motionen har varit remitterad till Arbetslivsnämnden,
Sociala omsorgsnämnden, Stadsdelsnämnden Norr, Stadsdelsnämnden Väster, Stadsdelsnämnden Öster, Utbildningsnämnden, Ungdomsrådet, Funktionshinderrådet och
Centrala Pensionärsrådet
Stadsdelsnämnden Norr, Stadsdelsnämnden Väster,
Stadsdelsnämnden Öster, Utbildningsnämnden, Funktionshinderrådet och Centrala Pensionärsrådet tillstyrker
motionen.
Sociala omsorgsnämnden avstyrker motionen, med hänvisning till att Socialstyrelsens definition är mer nyanserad
än vad som framförs i motionen
Arbetslivsnämnden och Ungdomsrådet avstår från yttrande
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil.
Kommunstyrelsen anser att Borås Stad ska tillämpa
Socialstyrelsens rekommendationer, vilket också flera av
remissinstanserna svarat.
Socialstyrelsen rekommenderar ordet brukare som samlande begrepp för alla som får individuellt behovsprövade
insatser från socialtjänsten. Däremot är det inte lämpligt
att kalla någon för brukare när man avser en särskild
grupp eller enstaka individer eftersom det kan uppfattas
som ett avståndstagande, menar Socialstyrelsen.
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I motionen nämns ”hyresgäst” som ett bättre ord för
dem som har vård- och omsorgsboende. Men exempelvis
stadsdelar kan behöva tala om alla som finns i äldreomsorgen, både de i vård- och omsorgsboende och de som
har hemtjänst eller hemsjukvård. Här har efterfrågats ett
begrepp, och i Socialstyrelsens terminologiarbete har man
alltså enats om termen brukare.
http://www.socialstyrelsen.se/terminologi
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2013maj/termenbrukare
Förvaltningarna kan dessutom ibland behöva ett ord som
omfattar inte bara alla i äldreomsorgen utan även andra
som använder förvaltningens tjänster, t ex barn i förskolan
och deras föräldrar, skolelever, besökare på fritidsgård och
bibliotek. Även här har det varit svårt att hitta ett bättre
alternativ än ”brukare”.
Kommunstyrelsen anser därmed att Borås Stad ska til�lämpa Socialstyrelsens rekommendationer. Det är viktigt
att förvaltningarna har ett gemensamt synsätt i frågan och
att Socialstyrelsens rekommendationer är kända på alla arbetsplatser. Det handlar om bemötande och tillämpningen
kan därför behöva diskuteras, t ex i samtal om värdegrund
eller på arbetsplatsträffar.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén (S) 		
Ingegerd Eriksson
Kommunalråd		
Enhetschef
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Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar

2013-01-30

Protokollsutdrag 2012-05-23

Från Stadskansliet

Bilaga till § 55 Anmälningsärenden

Remissammanställning

”Motion; Vad är en brukare?

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP);
Vad är en brukare

Människor som på något sätt får offentlig vård och service
går idag under begreppet “brukare”. Inte minst är detta
uttryck vanligt inom äldreomsorgen. Benämningen är inte
bara vanlig i Borås Stads officiella dokument och i den
information som finns tillgänglig för boråsarna via t ex
hemsidan. Även ute i verksamheterna, i utskick, inbjudningar och annonsering, kallas de människor till vilka
informationen vänder sig för “brukare”.
Socialstyrelsen har under våren 2013 haft ute begreppet
på remiss. Enligt Socialstyrelsen är det inte lämpligt att
kalla någon för brukare när man avser en särskild grupp
eller enstaka individer – det kan uppfattas som en sorts
avståndstagande. Begreppet brukare är mycket övergripande och används av exempelvis regeringen och i nationell
statistik.
Folkpartiet i Borås anser att Borås Stad bör sluta använda
begreppet “brukare” då man avser en särskild grupp eller
enstaka individer. Istället bör man hitta andra termer
som bättre beskriver den specifika gruppen. Människor
som t ex hyr in sig på Borås Stads särskilda boenden är
hyresgäster, och de som köper service med anledning av en
funktionsnedsättning är kunder.
Med anledning av detta föreslås Kommunfullmäktige
besluta att:
• Borås Stad ska sluta använda termen “brukare” då man
avser en särskild grupp eller enstaka individer.
Morgan Hjalmarsson
Folkpartiet liberalerna”

Inkomna yttranden i sammanfattning
Arbetslivsnämnden

Arbetslivsnämnden avstår från yttrande.

Sociala omsorgsnämnden

Sociala omsorgsnämnden avstyrker remissen.
Nämndens yttrande i sammanfattning

Nämnden anser att Borås Stad skall följa de rekommendationer som Socialstyrelsen ger via sin termbank och inte
fatta beslut om specifika begrepp.
Socialstyrelsens definition av begreppet brukare är mer nyanserad, än vad som framförs i motionen. Socialstyrelsen
rekommenderar begreppet brukare som samlande begrepp
för alla som får individuellt behovsprövade insatser från
socialtjänsten, oavsett vilken typ av insatser det handlar
om. Socialstyrelsen fortsätter sedan, i linje med den lagda
motionen, att eftersom termen brukare står för alla som
får individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten
är det inte lämpligt att kalla någon för brukare när man
avser en särskild grupp eller enstaka individer.

Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker motionen.
Nämndens yttrande i sammanfattning

I motionen “Vad är en brukare?” föreslås att Borås Stad
ska sluta använda termen brukare då det avser en särskild
grupp eller enstaka individer. Förslaget i motionen är i
linje med Socialstyrelsens rekommendationer för hur brukarbegreppet ska användas. Ordet brukare är väl förankrat
och ska även fortsättningsvis användas på en övergripande
nivå. Däremot finns andra termer att använda i kontakten
med särskilda grupper eller enstaka individer.
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Stadsdelsnämnden Väster

Utbildningsnämnden

Motionen tillstyrks.

Utbildningsnämnden tillstyrker förslaget.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Nämndens yttrande i sammanfattning

Förslaget i motionen; Vad är en brukare? är i linje med
Socialstyrelsens rekommendationer kring hur brukarbegreppet ska användas. Brukarbegreppet är väl förankrat
och ska även fortsättningsvis användas på en övergripande
nivå. Däremot finns andra termer att använda i kontakten
med specifika grupper eller den enskilde.

Enligt förslaget ska begreppet brukare avskaffas i Borås
Stads officiella dokument, hemsidor etc i sammanhang
där man avser en särskild grupp eller enstaka individer.
Begreppet bör ersättas av någon annan term som bättre
beskriver vem eller vilka man avser. Socialstyrelsen kom
fram till att det inte lämpligt att kalla någon för brukare
i sammanhang där man avser en särskild grupp eller
enstaka individer eftersom det kan uppfattas som ett sorts
avståndstagande. Brukare kan däremot användas i övergripande sammanhang som t ex i nationell statistik.

Stadsdelsnämnden Öster

Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka motionen
Nämndens yttrande

Stadsdelsnämnden Öster anser att Borås Stad ska följa de
rekommendationer som Socialstyrelsen anvisar, vilket är
i linje med motionärens förslag. Socialstyrelsen menar att
begreppet brukare ska användas på ett nyanserat sätt och
inte i mötet med den enskilde individen. Socialstyrelsen
anser vidare att brukare är ett samlande begrepp som
används av exempelvis regeringen, myndigheter och på
övergripande kommunal nivå samt i nationell statistik och
uppföljningar.
Stadsdelsnämnden Öster delar motionärens synpunkter
att man i tilltal och i möte med äldre människor inte ska
använda termen brukare utan i stället välja begrepp såsom
den enskilde, den äldre eller den boende. Stadsdelsnämnden tillstyrker därför motionen.

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet avstår från yttrande.

Centrala Pensionärsrådet

Rådet bifaller motionen.
Centrala pensionärsrådets yttrande

Vid pensionärsrådets sammanträde den 28 maj 2013
beslutade rådet att bifalla motionen. Rådet har dock inga
förslag på hur olika grupper ska identifieras.

Funktionshinderrådet
Kommunala funktionshinderrådet yttrande

Vid funktionshinderrådets sammanträde den 29 maj 2013
beslutade rådet att tillstyrka motionen. Rådet tillstyrker
motionen utan att därför ta bort begreppet brukare helt.
Idag används begreppet i flera verksamheter nere på individnivå så det är ett vedertaget begrepp.
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Nr 42
Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP);
Rätt antal timmar i förskolan!
2014-03-17 710
Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Morgan Hjalmarsson (FP) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 22 augusti 2013 inlämnat rubricerad
motion.
I motionen föreslås att
• Ändra lydelse 737:2 i Borås Stads Regler och villkor för
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg så att barn
vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga för annat
barn erbjuds förskola 30 timmar i veckan.
Motionen har varit remitterad till stadsdelsnämnderna och
Ungdomsrådet.
Stadsdelsnämnden Norr och Stadsdelsnämnden Väster
avstyrker motionen. I sammanhanget bör noteras att
nämnderna är positiva till motionens intentioner, men
att de bedömer de praktiska konsekvenserna som svåra,
beaktat nuvarande resurstilldelning. Stadsdelsnämnd Norr
konstaterar att de ser positiva effekter av att barn som idag
är 15 timmar på förskolan får mer tid på verksamheten.
Stadsdelsnämnd Väster konstaterar att forskning visat på
positiva effekter för barns inlärning och sociala utveckling
av att vara på förskola. Stadsdelsnämnden Öster ställer sig
positiv till motionen, men förutsätter att det görs en övergripande kostnads- och verksamhetsanalys av förslaget.
Ungdomsrådet ställer sig positivt till motionen.
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil.
Kommunstyrelsen anser att rätt till utökad tid i förskolan
för barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga bör
införas på längre sikt. Kommunstyrelsen delar motionens
intentioner om att det finns fördelar såväl för barn som för

föräldrar att ha rätt till mer tid i förskolan, även om föräldrarna är föräldralediga eller arbetslösa. I dagsläget kan
inte motionen tillgodoses fullt ut men ambitionen ska vara
tydlig, rätt antal timmar ska ges till barnen i förskolan.
Skolinspektionen påtalar att barngruppernas storlek och
sammansättning behöver följas upp och utvärderas kontinuerligt samt att Borås Stad behöver säkerställa att barn
som är i behov av särskilt stöd får det stöd som deras behov kräver. Detta behöver ske, oavsett förevarande motion.
Beaktat att Borås Stad redan i dagsläget har svårt att tillgodose behovet av förskoleplatser visar det på att det finns
behov inom förskolan. Vikten av att bygga ut förskolan
måste i sammanhanget påpekas. Ambitionen är att på sikt
ge rätt till 30 timmars förskola även för dem vars föräldrar
är arbetslösa eller föräldralediga. En sådan reform stärker barnens utveckling och underlättar för föräldrar att
exempelvis söka arbete. Mot bakgrund av ovan förklaras
motionen besvarad
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad
Mot beslutet reserverade sig Annette Carlson (M), Kerstin
Hermansson (C), Falco Güldenpfennig (KD) och
Urban Svenkvist (M) till förmån för Annette Carlsons
(M) förslag. (Bilaga).
Mot beslutet reserverade sig Morgan Hjalmarsson (FP),
till förmån för sitt eget förslag att bifalla motionen.
Mot beslutet reserverade sig Krister Maconi (-) till förmån
för sitt eget yrkande att motionen avslås.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén (S)		
Ingegerd Eriksson
Kommunalråd		
Enhetschef
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Annette Carlsons (M) förslag
2014-03-17

2013/KS0488

Svar på motion av Morgan
Hjalmarsson (FP);
Rätt antal timmar i förskolan!
Morgan Hjalmarsson (FP) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 22 augusti 2013 inlämnat rubricerad
motion.
I motionen föreslås att
• Ändra lydelse 737:2 i Borås Stads Regler och villkor för
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg så att barn
vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga för annat
barn erbjuds förskola 30 timmar i veckan.
Motionen har varit remitterad till stadsdelsnämnderna och
Ungdomsrådet.
Stadsdelsnämnden Norr och Stadsdelsnämnden Väster
avstyrker motionen. Stadsdelsnämnden Öster ställer sig
positiv till motionen, men förutsätter att det görs en övergripande kostnads- och verksamhetsanalys av förslaget.
Ungdomsrådet ställer sig positivt till motionen.
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil.
Kommunstyrelsen anser att rätt till utökad tid i förskolan
för barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga
bör införas på längre sikt. Det är dock inte aktuellt nu, då
Skolinspektionens tillsyn av förskolan har visat att förskolorna inte ges förutsättningar att arbeta mot de mål som
anges i läroplanen.
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Skolinspektionen påtalar även att barngruppernas storlek
och sammansättning behöver följas upp och utvärderas
kontinuerligt samt att Borås Stad behöver säkerställa att
barn som är i behov av särskilt stöd får det stöd som deras
behov kräver.
Med hänsyn till Skolinspektionens kritik är det just nu
viktigast att skapa förutsättningar för nämnderna att vidta
åtgärder för att rätta till de brister som påtalats. I budget
för 2014 har vi därför ökat resurserna till förskolan med
20 miljoner. Avsikten är att underlätta för nämnderna att
minska antalet barn per vuxen, säkerställa särskilt stöd till
barn som behöver det samt att ge utrymme för planeringstid.
Det innebär att det för närvarande inte är aktuellt att erbjuda förskoleverksamhet i större omfattning än vad anges
i Skollagen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås.
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Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar

2013-10-22

Protokollsutdrag 2013-08-22

Från Stadskansliet

Bilaga till § 92 Anmälningsärenden

Remissammanställning

”Motion; Rätt antal timmar i förskolan!

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP);
Rätt antal timmar i förskolan!

Idag har barn i Borås som har en förälder hemma rätt till
förskola 15 timmar i veckan. Det betyder att barn vars
föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga med ett syskon
fråntas möjligheten att delta i förskolans heldagsverksamhet.
Förskolan lägger grunden för barns kunskapsutveckling.
Förskolan är inte barnpassning medan föräldrarna jobbar,
utan en skolform där barn utvecklas. Förskolan ska ta
tillvara barns naturliga lust att lära. För dem som växer
upp i utanförskap är förskolan särskilt viktig. Barn som
har gått i förskola klarar skolan bättre, och barn till utrikes
födda stimuleras i sin språkutveckling. I förskolan får alla
möjlighet till social träning, lek, gemenskap och lärande.
Förskolan har också en viktig roll som en fast punkt för
de barn som inte får all den trygghet de behöver från sina
föräldrar.
Folkpartiet verkar för att förskolan ska präglas av hög
kvalitet, låga avgifter och god tillgänglighet för alla. Alla
barn ska få tillgång till en verksamhet som främjar deras
utveckling, kreativitet och lärande. Vi vill därför att alla
barn från ett års ålder ska ha rätt till 30 timmars förskola
i veckan.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att:
Ändra lydelse 737:2 i Borås Stads Regler och villkor för
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg så att barn vars
föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga för annat barn
erbjuds förskola 30 timmar i veckan.
Morgan Hjalmarsson (FP)”

Inkomna yttranden i sammanfattning
Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelsnämnden Norr avstyrker motionen Rätt antal
timmar i förskolan.
Nämndens yttrande i sin helhet

Motionären föreslår att barn från 1 års ålder där föräldrar
är arbetslösa eller föräldralediga erbjuds 30 timmar i förskola. Förskolorna har också barn till arbetande föräldrar
som har 15 timmar. Stadsdelsnämnden tolkar motionärens
mening att alla barn ska ha rätt till 30 timmar.
Stadsdelsnämnden Norr ser flera positiva effekter av att
de barn som idag har rätt till 15 timmars förskola vistas
längre tid på förskolan.
Forskning visar att förskolorna har svårt att leva upp till
barnens behov till anknytning på grund av många barn
i förhållande till antalet pedagoger. En övergång till 30
timmar istället för 15 timmar ökar behovet av resurser till
förskolan.
De barn och/eller familjer som har behov av fler timmar
inom förskolan än vad regelverket säger har möjlighet att
få utökat antal timmar.
Stadsdelsnämnden Norr avstyrker motionen med motiveringen att nämnden anser att Borås Stad inte ska gå före
ett eventuellt nationellt beslut i frågan.

Stadsdelsnämnden Väster

Motionen ”Rätt antal timmar i förskolan” avstyrkes.
Nämndens yttrande i sammanfattning

I motionen ”Rätt antal timmar i förskolan” föreslås Kommunfullmäktige besluta att erbjuda barn vars föräldrar
är arbetssökande eller föräldralediga rätt till 30 timmars
vistelsetid från det att barnet är ett år gammalt.
Forskning visar att förskolor av god kvalitet ger en positiv
effekt på lärandet och barnets sociala utveckling. Skolinspektionen och verksamheten anser dock att förutsättningar saknas i Borås Stad för att barngrupperna ska ha
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rätt storlek och sammansättning och därmed även för att
kunna bedriva en pedagogisk verksamhet. Stadsdelsnämnden föreslås därför avstyrka motionen ”Rätt antal timmar
i förskolan”.

Stadsdelsnämnden Öster

Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka motionen
– Rätt antal timmar i förskolan.
Nämndens yttrande

I motionen föreslås att lydelsen i Borås Stads Regler och
villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
ändras så att barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga för annat barn erbjuds förskola 30 timmar i veckan.
I nuvarande regelverk erbjuds förskola 15 timmar i veckan.
Förslaget om rätt till 30 timmar förskola i veckan innebär
att förskolan behöver producera fler platser, vilket medför
ett behov av nyproduktion av förskolor för att tillgodose
de beräknade volymökningarna som förslaget innebär.
Stadsdelsnämnden Öster har i augusti 2013, 366 barn
placerade enligt 15-timmarsregeln. En utökning till 30
timmar skulle innebära ett behov av 150 till 200 nya
förskoleplatser.
Stadsdelsnämnden Öster är positiv till motionen men
förutsätter att det görs en övergripande kostnads- och
verksamhetsanalys av förslaget.
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Ungdomsrådet

Ungdomsrådet ställer sig positivt till motionen.
Ungdomsrådet anser att tiden i förskolan är viktigt för
barns utveckling. Det är i förskolan man lär känna sina
första vänner och man utvecklar sin sociala kompetens.
Förskolan handlar inte bara om lek utan det sker även en
kunskapsutveckling för barnen. Med grund i detta anser
ungdomsrådet att det är viktigt att alla barn få lika möjligheter till förskola.
Ungdomsrådet anser att alla barn bör ha rätt till 30 timmars förskola och att det ska vara upp till föräldern att
välja om man vill utnyttja alla timmar.
Ungdomsrådet vill dock även framföra en oro kring de
ekonomiska förutsättningarna för en utökning till 30
timmar. Finns det en möjlighet för detta med tanke på
förutsättningarna som är i förskolan idag. Om förskolan
ska kunna ta emot fler barn måste det finnas utrymmer
för det, barnen ska vara trygga i förskolan för att kunna
utvecklas.
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Nr 43
Svar på motion av Anne-Marie Ekström (FP);
Starta planeringen för 400-års firandet av Borås Stad

2014-03-17

Dnr 2013/KS0662 861

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Anne-Marie Ekström (FP) har den 23 oktober 2013 in
lämnat rubricerade motion. Hon vill att Borås Stad ska
starta planeringen inför 400-årsjubileet av stadens grundande, som infaller år 2021.
Jämna 400 år är ett stort jubileum och ska självfallet få
stor uppmärksamhet. Firandet kommer naturligt att kulminera runt den 29 juni, dagen då det första privilegiebrevet utfärdades, men vi ska också ta vara på möjligheterna
till jubileumsaktiviteter under hela året.
Jubileet bör uppmärksammas på många sätt. Det högtidliga och representativa firandet av själva årsdagen kan
inramas av olika festligheter. Borås Stad bör ansvara för
själva högtidligheten, medan många olika arrangörer kan
ha kringevenemang.
Borås Stads egna verksamheter kan på många sätt bidra
till ett jubileumsår, där alla förvaltningar är engagerade.
Idrotts-, kulturföreningar och andra ideella organisationer
är självklara partner för ett mångsidigt firande. Jubileet
kan inte minst förstärka möjligheten att samla möten och
kongresser till Borås.
Jubileet stärks av att hela året kopplas till aktiviteter och
marknadsföring såväl från kommunala verksamheter som
från handeln och övriga näringslivet. En bra gemensam
framtoning av detta kräver samarbete mellan Borås Stad
och näringslivets organisationer.
Som motionären påpekar firar även Göteborg 400 år under vårt jubileumsår. Med tanke på vårt ökade samarbete
om en vidgad arbetsmarknadsregion finns det anledning
att uppmärksamma möjligheten även till gemensamma
aktiviteter med Göteborg.

Alla dessa möjligheter kräver en sammanhållande kraft
med breda kontaktytor, inte minst mellan kommun och
näringsliv. En sådan har vi i BoråsBorås TME AB. Inom
partnerskapet BoråsBorås har frågan om planering av
jubileet redan väckts, och man har inbjudit till möten i
idégrupper under våren med början i februari.
Det är inte för tidigt att starta idéarbetet och planeringen
inför jubileet. BoråsBorås bör ha ansvar för att ta initiativ, samordna, och legitimera aktiviteter som delar av
jubileumsfirandet. Frågan om att planera jubileet finns
som nämnts redan på agendan i samrådsarenan. Utifrån
samtalet där kan organisation och roller så småningom
byggas upp med de styr- och arbetsgrupper som behövs i
samverkan, och internt i Borås Stad.
Utöver att utpeka BoråsBorås som den samordnande kraften i planeringen vill Kommunstyrelsen inte idag föreslå
några enskilda ingredienser i firandet, utan ser fram mot
ett fantasifullt och lustfyllt idéarbete från många aktörer.
Ett eventuellt särskilt anslag av pengar till firandet beslutas av Kommunfullmäktige, i ett eget ärende eller som en
post i ordinarie budget.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige uppmanar BoråsBorås TME
AB att framdeles ha med jubileet i sin planering av
årets arbete, och efter hand ta initiativ till aktivite
ter och samordning av olika aktörer.
Motionen bifalls.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson		
Marie Ingvarsson
Kommunstyrelsens
tf kommunikationschef
ordförande
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Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar
Protokollsutdrag		

2013-10-24

Bilaga till § 124 Anmälningsärenden

”Motion; Starta planeringen för
400-års firandet av Borås Stad
Borås Stad fyller 400 år 2021. Det var Gustav II Adolf
som grundade staden 1621. Göteborg fyller också 400 år
samma år. Göteborg har redan sedan flera år startat med
planeringen för 400-års firandet. Det är dags att också
Borås Stad startar sin planering.
Med anledning av ovanstående föreslås att Kommunfullmäktige beslutar att:
• Planeringen av firandet av Borås stads 400-års jubileum
påbörjas.
Anne-Marie Ekström
Folkpartiet liberalerna”
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