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Nr 53
Uppförande av parkeringsdäck på Kungsbrons
parkeringsområde
2014-05-26

Dnr 2014/KS0113 315

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Bakgrund
Borås kommuns Parkerings AB har tillskrivit Kommunstyrelsen med begäran om att få uppföra ett parkeringsdäck på Kungsbrons markparkering samt att få köpa det
berörda markområdet.
Bolaget avser bygga ett parkeringsdäck med 89 p-platser
i ett plan ovanpå Kungsbrons befintliga markparkering,
mellan järnvägen och Olovsholmsgatan. Främsta skälet är
det stora behovet av fler parkeringsmöjligheter i närområdet. Investeringen beräknas till cirka 20 miljoner kronor
inklusive markköpet, och bolagets kalkyl visar på ett
förväntat årligt driftsunderskott på 500 000 kronor.
Bolagets budget för 2014 har i tidigare ärende godkänts av
Kommunstyrelsen, däribland en investering och limithöjning avseende Kungsbrons parkeringsdäck. Med hänsyn
till den för bolaget stora investeringsnivån underställs nu
ärendet Kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens bedömning
Som bolaget anger är behovet av parkeringsplatser i
närområdet stort. Dessutom är behovet av nya parkeringsplatser stort i hela de centrala delarna av staden då flera
befintliga markparkeringar kan komma att bebyggas. Bygget av Kungsbrons parkeringsdäck ligger i linje med den
pågående stadsutvecklingen.
Kommunstyrelsen noterar investeringens förväntade
driftsunderskott. Nybyggnationer av parkeringsdäck/-hus
är till stora delar tvingande och icke lönsamma, och då
bolaget förväntas göra flera stora nyinvesteringar framöver
kommer bolagets lönsamhet kraftigt att påverkas. Det
är därför viktigt att i så stor utsträckning som möjligt
begränsa driftsunderskottet. Med anledning därav föreslår
Kommunstyrelsen att bolaget ser över avgiftssättningen i
området.
Markaffären beslutas om i separat ärende.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige godkänner Borås kommuns
Parkering AB:s uppförande av parkeringsdäck på
Kungsbron.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef
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Från Borås Kommuns Parkerings AB

P-däcket

2014-01-17

Parkeringsdäcket är planerat att tillskapa 89 st nya parkeringsplatser i ett plan på Kungsbrons parkeringsområde.
I bifogad bilaga 1 visas skisser över P-däcket.

Uppförande av parkeringsdäck på
Kungsbrons parkeringsområde
Borås kommuns Parkerings AB tillskriver härmed Kommunstyrelsen med begäran om att få uppföra ett parkeringsdäck på Kungsbrons markparkering samt att få köpa
det berörda markområdet.

Tidplan
Målsättningen är att genomföra entreprenadupphandlingen under våren med byggstart under sommaren och
ett färdigställande under hösten 2014.

Bakgrund

Ekonomi

Kungsbrons markparkering ligger mellan järnvägen och
Olovsholmsgatan. Den servar i första hand anställda,
studenter och andra besökare till Högskolan med parkeringsplatser. I takt med att Högskolans verksamhet ökar
har också behovet av parkeringsplatser i närområdet ökat.
Det är idag en brist i närområdet vilket medfört att många
parkerar på nedre Norrmalm. Omfattningen av denna
parkering är så stor att det är ett problem för de boende i
området. Därför finns planer på att införa boendeparkering på nedre Norrmalm.
Beslutet om att bygga ett kongresshus kommer också att
öka behovet av parkering i närområdet då det är av stor
vikt för bilburna besökare att kunna parkera i närheten.

Investeringen beräknas till 20 mnkr.

Borås kommuns Parkerings AB har tittat på frågan och
ser en möjlighet att inom gällande detaljplankunna bygga
ett parkeringsdäck på Kungsbrons markparkering vilket
skulle vara en hjälp i området.

B 354

Driftkalkyl
Bifogas i Bilaga 2.
BORÅS KOMMUNS PARKERINGS AB
Lennart Johansson VD
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Bilaga 1
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Bilaga 2

Driftskalkyl Kungsbrons P-däck
Uppskattad intäkt på årsbasis 872 tkr (räknat med samma
beläggning och 4 kr/tim samt 350 kr/mån för tillstånd
inkl moms).
Årliga intäkter och kostnader exkl moms
Intäkter

Investering 20 Mnkr
872 000 kr

Ränta

-600 000 kr

Avskrivningar 33 år

-607 000 kr

El
Markskötsel
Övrigt
Anläggningens driftsunderskottlår

-20 000 kr
-120 000 kr
-25 000 kr
-500 000 kr
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Nr 54
Årsredovisning 2013 för Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund
2014-05-12

Dnr 2014/KS0227 107

Från Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013.
Det ankommer på förbundsmedlemmarna, d v s respektive kommun, att besluta om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen. Revisorerna har föreslagit att ansvarsfrihet
beviljas för räkenskapsåret 2013.
Resultatet för 2013 redovisas till +2,7 mnkr jämfört med
+0,9 mnkr för 2012. Det egna kapitalet uppgår vid årets
utgång till 10,3 mnkr. Total balansomslutning uppgår till
59,0 mnkr. Borås Stads bidrag till förbundet 2013 var 13,4
mnkr (f g år 13,0 mnkr).

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen
för Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef

Från

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Till	Medlemskommunerna Boråsregionen,
Sjuhärads kommunalförbund
2014-03-26

Årsredovisning 2013
samt revisorsberättelse
Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund beslutade
vid sitt sammanträde den 6 februari 2014 att fastställa
årsredovisning för 2013 samt att översända densamma
tillsammans med revisorsberättelsen till medlemskommunerna för antagande.
Medlemskommunernas beslut meddelas Boråsregionen,
Sjuhärads kommunalförbund till förbundssekreterare
Christina Klaar på följande adress:
info@borasregionen.se
alternativt
Christina Klaar
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund
Skaraborgsvägen 1 A
506 30 Borås

BORÅSREGIONEN, SJUHÄRADS
KOMMUNALFÖRBUND
Lena Brännmar Förbundsdirektör

Bilagor
1. Protokollsutdrag 2014-02-06 § 6
2. Årsredovisning 2013
3. Granskningsrapport från revisorerna

B 362
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Från Boråsregionen Sjuhärds kommunalförbund
Protokollsutdrag 2014-02-06

§ 6 Årsredovisning 2013
Förbundet totalt redovisar ett positivt resultat på 2 702
tkr. Förbundskansliets resultat är ett överskott om 2 161
tkr. I budget 2013 prognosticerades ett underskott om
547 tkr beroende på flytt samt byte av IT-leverantör. Det
positiva resultatet för kansliet är bl a beroende på återbetalning från VästKom, intern skuld från 2012, beviljade
projektmedel som ska användas under år 2014 samt att
verksamhetens personalkostnader varit lägre än beräknat,
bl a beroende på att tillsättning av tjänst skett senare än
planerat.
Navet gör ett positivt resultat om 169 tkr och Medarbetarcentrum ett positivt resultat om 372 tkr.
Verksamhetens underliggande omslutning och karaktär
har bedömts motivera ett Eget kapital på cirka 4 miljoner
kronor. Utgående Eget Kapital är vid årets utgång 10 328
tkr, varav kansliet 9 740 tkr, Navet 792 tkr och Medarbetarcentrum har underskott i eget kapital om 204 tkr.
Finansieringen i form av avgift från medlemskommunerna har varit 73 kronor per invånare. Av detta betalas 2
kronor/inv som medlemsavgift till VästKom. För Varbergs
och Falkenbergs kommuner är bidraget 11 kronor/inv
Summa medlemsbidrag till förbundet är 16 549 tkr varav
8 000 tkr för utlysning av tillväxtmedel.

Direktionen beslutar
att	för egen del godkänna 2014-02-06 upprättat förslag
till årsredovisning 2013 för Boråsregionen, Sjuhärads
kommunalförbund samt
att	översända årsredovisningen till revisorerna och därefter
tillsammans med revisionsberättelse överlämna årsredovisningen till medlemskommunerna.
Vid protokollet
Christina Klaar Förbundssekreterare
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Årsredovisning 2013 Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund
Direktionen 2014-02-06
Direktionen 2013
Direktionen är förbundets beslutande organ och tillika förbundsstyrelse.
Direktionen har haft 6 sammanträden under år 2013.

Ordinarie ledamöter
Ordförande Ulf Olsson (S), Borås Stad
1-e vice ordförande Margareta Lövgren (M), Marks kommun
2-e vice ordförande Eva Johansson (C), Svenljunga kommun
Christer Johansson (M), Bollebygds kommun
Annette Carlson (M), Borås Stad
Kurt Hårsmar (C), Herrljunga kommun
Crister Persson (C), Tranemo kommun
Lars Holmin (M), Ulricehamns kommun
Mattias Olsson (M), Vårgårda kommun
Ersättare
Peter Rosholm (S), Bollebygds kommun
Morgan Hjalmarsson (FP), Borås Stad
Lena Palmén (S), Borås Stad
Mats Palm (S), Herrljunga
Pelle Pellby (S) t o m 2013-04-11, Marks kommun
Lisa Dahlberg (S) fr o m 2013-04-12, Marks kommun
Stefan Carlsson (S), Svenljunga kommun
Claes Redberg (S), Tranemo kommun
Mattias Josefsson (S), Ulricehamns kommun
Christer Forsmark (S), Vårgårda kommun
Adjungerade
Jörgen Warborn (M), Varbergs kommun
Jana Nilsson (S), Varbergs kommun
Marie-Louise Wernersson (C), Falkenbergs kommun
Jan Dickens (S), Falkenbergs kommun
Cristina Bernevång (KD)
Kristina Hasselblad (MP)
Jerker Nilsson (Kommunens väl)
Ida Legnemark (V)
Krister Maconi (SD, -)
Revisorer
Boris Preijdes, Borås Stad
Jan-Åke Andersson, Bollebygds kommun
Mai Andersson, Marks kommun
Per-Gunnar Bergman, Tranemo kommun
Ingrid Isaksson, Ulricehamns kommun
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Förvaltningsberättelse
Verksamhetsidé

Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett
samverkansorgan för kommunerna Bollebygd, Borås,
Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn
och Vårgårda. Varbergs och Falkenbergs kommuner är
adjungerade till förbundet. Avtal som reglerar samverkan
med Varberg och Falkenberg finns. Falkenbergs kommun
har dock sagt upp befintligt avtal och är därmed endast
medlemmar fram till och med 2014-06-30.
Förbundet är ett offentligrättsligt organ utifrån kommunallagen. Verksamheten grundar sig på förbundsordningen som beslutats av kommunerna. Sammanfattningsvis
ska förbundet;
• Stärka Sjuhärad som attraktiv och konkurrenskraftig
tillväxtregion
• Stödja kommunerna i deras samverkan och i omvärldsbevakning
• Samverka med nationella organ liksom Västra Götalandsregionen och andra myndigheter och organisationer på regional nivå.
Arbetsformer

Förbundet bedriver bas och temporär organisation med
kansli och förtroendevalda samt fördelar tillväxtmedel.
Genom avtal med Västra Götalandsregionen beslutar
direktionen om användning av regionens bidrag för
tillväxtsatsningar i Sjuhärad. I princip gäller medfinansiering med egna förbundsmedel. Förbundet bedriver också
Navet Science Center samt Medarbetarcentrum. De senare
verksamheterna finansieras och nyttjas olika av medlems
kommunerna. Mot den bakgrunden förs dessa som egna
resultatenheter i den interna redovisningen.
Förbundets arbetsformer bygger på en generell strategi
med
• Politiskt engagemang i direktion
• Politiska beredningsgrupper och utsedda styr- och ledningsgrupper för särskilda frågor
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund har tre
beredningsgrupper, Hållbar regional utveckling, Social
välfärd och hälsa samt Utbildning & kompetens. Beredningsgruppernas har till uppgift att
• arbeta med strategiska frågor
• bereda ärenden inom sitt kompetensområde till direktionen
• ta initiativ i frågor
• företräda kommunalförbundet inom sitt verksamhetsområde

Förbundet utser också Sjuhärads representanter i regionala
beredningar samt nominerar deltagare till styrelsen för
VästKom som är ett samarbetsorgan för länets samtliga 49
kommuner.
Förbundskansliet bistår de politiska organen, och har
kontakt gentemot kommunala förvaltningar och andra
myndigheter och organisationer. Utöver basorganisationen
finns temporära resurs- och kompetensförstärkningar. Förbundet bedriver också Navet Science Center samt Medarbetarcentrum. De senare verksamheterna finansieras och
nyttjas i olika grad av medlemskommunerna.
Förbundets verksamhet bygger i hela sin omfattning på
samverkan. I syfte att tillvarata och fånga upp utveckling
inom de kommunala verksamhetsområdena med sikte på
samverkan, deltar kansliet i stort sett regelbundet i förekommande tjänstemannagrupperingar mellan medlemskommunerna. Nämnas kan t ex kommun-, utbildnings-,
och socialchefsgrupp, nätverk för vård- och omsorgschefer
och mellan de kommunala näringslivsorganisationerna. På
regional nivå samverkar kansliet med övriga delregioner
samt VästKoms kansli, hälso- och sjukvårdsnätverk, andra
regionala och delregionala grupper såsom Länsstyrelse,
Högskola och Arbetsförmedling. Samverkan är också en
av de viktigaste förutsättningarna för att utveckla NAVET
liksom Medarbetarcentrum. Under 2011 har dessa samarbetat med åtskilliga olika institutioner och organisationer
både i och utanför Sjuhärad.

Resultat 2013

Förbundet totalt redovisar ett positivt resultat på 2 702
tkr. Förbundskansliets resultat är ett överskott om 2 161
tkr. I budget 2013 prognosticerades ett underskott om
547 tkr beroende på flytt samt byte av IT-leverantör. Det
positiva resultatet för kansliet är bl a beroende på återbetalning från VästKom, intern skuld från 2012, beviljade
projektmedel som ska användas under år 2014 samt att
verksamhetens personalkostnader varit lägre än beräknat,
bl a beroende på att tillsättning av tjänst skett senare än
planerat. Navet gör ett positivt resultat om 169 tkr och
Medarbetarcentrum ett positivt resultat om 372 tkr.
Verksamhetens underliggande omslutning och karaktär
har bedömts motivera ett Eget kapital på cirka 4 miljoner
kronor. Utgående Eget Kapital är vid årets utgång 10 328
tkr. Varav kansliet 9 740 tkr, Navet 792 tkr och medarbetarcentrum har underskott i eget kapital om 204 tkr.
Finansieringen i form av avgift från medlemskommunerna har varit 73 kronor per invånare. Av detta betalas 2
kronor/inv som medlemsavgift till VästKom. För Varbergs
och Falkenbergs kommuner är bidraget 11 kronor/inv.

B 365

kommunfullmäktiges handlingar | 18 Juni 2014

Summa medlemsbidrag till förbundet är 16 549 tkr varav
8 000 tkr för utlysning av tillväxtmedel.

Intern kontroll

Direktionen beslutade 2013-09-20 om intern kontrollplan.
Intern kontroll är genomförd och de brister som framkommit är under åtgärd. Vidare kommer ett utvecklingsarbete
för dokumentation av redovisning samt omfattning av
stickprov att fortsätta ske under början av 2014.

Regional utveckling och hållbarhet
Förbundets verksamhet inom regional utveckling i
Sjuhärad (BH7) handlar till stor del om att biträda
medlemskommuner och förtroendevalda i regionalt och
delregionalt förhandlingsarbete, utredningar och utvecklingsarbete. Beredningsgruppen har under 2013 främst
haft fokus på remisshantering av infrastrukturfrågor såsom nationell och regional plan för transportinfrastruktur,
utbyggnad av E20, delregionala och regionala kollektivtrafikfrågor samt fortsatt utvecklingsarbete med Götalandsbanan. Stort fokus har även lagts på kvalitetsarbete inom
tillväxtutlysningar samt strategiskt arbete med att förankra
den nya tillväxtstrategin kallad VG2020.
Ett omfattande kontakt- och nätverksarbete där kommunalförbundet är samordnande part har bedrivits till
stöd för medlemskommunerna. I samband med VästKoms
utökade uppdrag för länsgemensamma frågor inom
regional utveckling har ett samarbete påbörjats genom
att låta VästKom ta operativt ansvar över vissa områden.
Verksamhetsutveckling med stöd av IT är ett exempel på
sådant område.
I beredningens ansvarsområde ingår följande verksamhetsområden: Tillväxt, Miljö, Kultur samt Infrastruktur.

Projekt som bedrivits inom beredningsområdet
under 2013:

VG2020
Kommunalförbundet har varit en aktiv part i framtagandet av den gemensamma strategin Västra Götaland
2020. Under hösten har ett flertal aktiviteter bland annat
workshop med Direktionen genomförts.

Business region Borås – BRB
På tjänstemannanivå har ett stödjande arbete förts under
2013. Under hösten har ett underlag för beslut om reguljär
verksamhet börjats arbeta fram.
B 366

EU-utveckling i Sjuhärad
Efter beslut att lägga ner West Sweden har kansliet fått i
uppdrag att utreda medlemskommunernas behov av stöd
av exempelvis EU-information om projektutlysningar,
kommande program etc. Under första halvåret 2014 kommer en bild av läget i Sjuhärad att arbetas fram.
Besöksnäringsprojekt – Sjuhärad
Ett treårigt projekt som syftar till att stärka besöksnäringen i Sjuhäradsområdet. Västsvenska turistrådet
tillsammans med kommunerna och kommunalförbundet
finansierar projektet som avslutas under 2014. Ambitionen
är att kommunerna i Sjuhärad skall hitta en organisationsform för samordning och samarbete där olika kommuner
tar ansvar för en besöksnäringsgren för hela området.

Hur arbetet styrts mot de strategiska målen

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:
Genom aktivt arbeta med att lyfta Sjuhäradsperspektivet genom kunskaps- erfarenhetsutbyte och samordning
mellan medlemskommunerna och därigenom flytta fram
positionerna på både delregional och regional nivå gagna
invånarna inom kommunalförbundets ansvarsområde.
Resultat: Vid nätverksmöten med företrädande tjänstemän
från kommuner samt vid beredningsmöten diskuteras frågor
för gemensamt förhållningssätt fram gentemot t ex VGR,
övriga kommunal- och länsförbund och Länsstyrelsen.
Gränsöverskridande möten och samverkan:
Möten i nätverk och samverkansgrupper med andra
externa aktörer skall medverka till att medlemskommunernas gemensamma erfarenheter, problem, resurser och synpunkter tas tillvara och används i möten med beredning
och övriga förtroendevalda. Resultat av möten inom olika
verksamhetsområden leder till gemensamma delregionala
satsningar.
Resultat: Information om och dialog kring t ex nationella och regionala handlingsplaner och satsningar inom
beredningens ansvarsområden har skett i stor omfattning.
Analysarbete och diskussion kring gemensamma delregionala satsningar sker främst inom kommunalförbundets
nätverksmöten inom respektive område.
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Främja innovation och nytänkande:
Kommunalförbundets medverkan i möten tillsammans
med ansvaret för tillväxtmedel skall bidra till att kunskap
och erfarenheter från nationell, regional och lokal nivå
tas till vara för att utveckla kvalitet och samverkan inom
beredningens område.
Resultat: Kommunalförbundets aktiva roll i tilldelning
av tillväxtmedel tillsammans med omvärldsbevakning har
som ambition att bland annat uppmärksamma kommunerna på kommande förändringar gällande lagstiftning,
krav och samverkansbehov som har skapat underlag för
diskussion i beredning och nätverk.

Område Tillväxt
Uppgift

Kansliets uppgift i tillväxtarbetet för Sjuhärad är att bidra
till hållbar tillväxt genom att:
• stärka vår långsiktiga utvecklingskraft och främja
innovationer
• utveckla humankapital, socialt kapital och bidra till
kulturell förnyelse
• utveckla, stärka och marknadsföra Sjuhärads starka
sidor
• bygga och stärka etablerade och nya nätverk för hållbar
tillväxt
• utveckla näringslivet genom miljöprofilering och miljödriven företagsutveckling
• forma nya nätverk som utveckla det lokala kulturlivet
• stärka den sociala dimensionen
Utgångspunkten har varit att kommunalförbundet genom
att stödja rätt projekt skall bidra till att ovan nämnda effektmål uppfylls.

Hur arbetet styrts mot de strategiska målen

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
I det löpande arbetet har beredningen för hållbar utveckling utgått från det av kommunalförbundet beslutade
Tillväxtprogrammet i Sjuhärad och Direktionens prioriteringar för kommunalförbundet. Likväl har projekt
prioriterats som utvecklar humankapital, socialt kapital
och bidrar till kulturell förnyelse. Vidare har projekt som
utvecklat, stärkt och marknadsfört Sjuhärads starka sidor
prioriterats. Det innebär att samtliga de projekt som kommunalförbundet stödjer med tillväxtmedel verkar för att
främja de strategiska målen.

Resultat: Arbetet har innefattat att förse förtroendevalda
med ny aktuell nationell, regional och lokal information
och kunskap.
Gränsöverskridande möten och samverkan
Kansliet har samordnat och genomfört beredningsmöten
samt tagit fram väl underbyggda underlag i aktuella ärenden inför dessa möten. Vidare har kansliet medverkat och
stöttat befintliga nätverk samt kartlagt nya aktuella nätverk för att främja gränsöverskridande möten och samverkan samt arbeta utifrån ett långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
som ett led i arbetet att biträda medlemskommunerna.
• VG2020 - VGR och kommunalförbund m fl
• Referensgrupp med kulturchefer för prioritering av
tillväxtmedlen
• Näringslivschefsgrupp
• Innovationssystemet
• Semioperativ kvalitetsgrupp inom tillväxt
• Möte med organisationer som tilldelats tillväxtmedel
Resultat: Arbetet har innefattat att förse såväl förtroendevalda som tjänstemän med aktuell nationell, regional och
lokal information och kunskap.
Främja innovation och nytänkande
Inom området tillväxt har projekt prioriterats som stärker
långsiktig utvecklingskraft och främjar innovationer.
Resultat: I slutet av året kan vi konstatera att majoriteten
av projekt som har beviljats tillväxtmedel inom området
har lett till att målet att stärka den långsiktiga utvecklingskraften och främja innovationer har uppfyllts på ett
positivt sätt. Några exempel på projekt som bidragit till
effektmålen är Drivhuset, Ett laboratorium för handelsforskning, Inkubatorn i Borås, Probiz, och Ung Företagssamhet.

Område Infrastruktur
Uppgift

Kansliets uppgift är att vara en samordnande part och
stödorganisation för att säkra medlemskommunernas
intressen inom transportinfrastrukturområdet både på
regional och nationell nivå.
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Hur arbetet styrts mot de strategiska målen

Hur arbetet styrts mot de strategiska målen

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv

Ett stort arbete har under året lagts på att arbeta fram
både den regionala och nationella transportinfrastruktur
2014-2025. Detta har skett i tät dialog med kommunernas både i nätverk och i remissförfarande. Fokus har även
lagts på Götalandsbanan och dess kommande sträckning
genom området. På det mindre vägnätet där drift och
underhållsåtgärder är av avgörande.

I avsaknad om tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
har ändå ett arbete bedrivits för att nå fram till en form för
samverkan. Det tydligaste arbetet har varit den gemensamma regionala avfallsplanen som togs i Direktionen
under hösten 2013.

Resultat: Arbetet har inneburit att Sjuhärads inspel till
den regionala planen för transportinfrastruktur ligger väl i
linje med Boråsregionens ambition som uttryckts i Direktionens prioriteringar.

Gränsöverskridande möten och samverkan
Kommunalförbundet har deltagit i den strategiska infrastrukturgruppen som leds av VGR. Gruppen har under
året främst fokuserat på den regionala planen men även
den nationella planen för transportinfrastruktur. Strävan
att öka samverkan gällande Götalandsbanans framtid
har skett genom kontakter både mot GR och Jönköpings
kommun/län har skett på både tjänstemanna- och politisk
nivå. Nedan redovisas några aktuella nätverk och samverkansstrukturer:
•
•
•
•
•

Strategisk infrastrukturgrupp – VGR
Infrastrukturgrupp Sjuhärad med tjänstemän
Infrastruktur 7H
Tjänstemannagrupp Götalandsbanan
TTP-projektet

Den regionala planen för har upprättats tillsammans med
kommunerna inom ramen för Boråsregionen och VGR.
Resultat: Samverkan medlemskommunerna emellan med
att arbeta fram en gemensam syn för Sjuhärad har stärkt
delregionens påverkan på det regionala planet och givit en
bra grund att arbeta vidare på.

Område Miljö
Uppgift

Kansliets uppgift och ansvar inom miljöområdet har inte
varit tydligt definierat under år 2013. Under 2014 kommer en satsning göras för att få överblick om området samt
prioritera de miljöområden som kommunförbundet skall
agera inom.
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Resultat: Trots otydligt fokus för arbetet är området på
frammarsch för samverkan mellan medlemskommunerna.
Gränsöverskridande möten och samverkan
Inom området miljö har tillväxtprojekt prioriterats som
bygger och stärker etablerade och nya nätverk för hållbar
tillväxt samt att utvecklar näringslivet genom miljöprofilering och miljödriven företagsutveckling. Några exempel
är Kompetenscentrum luftfilter, Kompetensplattform plast
och gummi samt Miljöbron.
Kommunalförbundet har deltagit i tre olika nätverk gällande miljöarbetet. Hållbar utveckling Väst, Miljönätverk
med miljöchefer samt i VGR;s nätverk med Miljösekretariatet och de övriga kommunalförbunden.
• Hållbar utveckling väst
• Miljösekretariatet VGR tillsammans med de fyra kommunalförbunden
• Miljönätverket med miljöcheferna i Sjuhärad
Kommunalförbundet i Boråsregionen har även genomfört
en miljökonferens tillsammans med Länsstyrelsen. Fokus
för konferensen var bland annat resfria möten och elbilar.
Resultat: Möten och olika samverkansinitiativ har lett
till att miljöfrågan har lyfts upp i Sjuhäradsområdet och
har lett till att projekt att ytterligare ta ett steg under 2014
kommer att tas.
Främja innovation och nytänkande
Kansliet har tillsammans med Hållbar utveckling Väst fokuserat på s k mobility management. Syftet med arbetet är
att tänka nytt och först ändra människors resvanor innan
åtgärder i infrastrukturen görs. Ett exempel är att främja
kollektivtrafikresande framför personbilsanvändande. Arbetet ligger väl i linje med den Regionala infrastrukturplanen för Västra Götaland 2014-2025. Vidare har Miljönätverket med miljöcheferna i Boråsregionen ambitionen att
bland annat arbeta i enlighet med de nationella miljömålen och finna innovativa metoder för att belysa dessa.
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Område Kultur
Uppgift

Kommunalförbundets uppgift är att vara en samordnande
part i kulturarbetet och där fungera som en stödorganisation för att säkra medlemskommunernas intressen på
regional nivå. Den nyss framtagna delregionala kulturplanen ses som ett viktigt styrdokument.

Hur arbetet styrts mot de strategiska målen

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
Direktionen antog under hösten 2013 en kulturplan för
Sjuhäradsområdet. Syftet i kulturplanen är att fördjupa
samarbetet mellan Sjuhärads kommuner för att skapa en
långsiktig och hållbar utveckling av kulturen i området.
Resultat: I och med kulturplanens framtagande har en
starkare profilering av Sjuhärad och förbundets medlemskommuner skett både på delregional såväl som på regional
nivå.

Social välfärd och hälsa
Förbundets verksamhet inom Social välfärd och hälsa
handlar till stor del om att biträda medlemskommuner
och förtroendevalda i regionalt och delregionalt förhandlingsarbete, utredningar och utvecklingsarbete. För
länsgemensamma frågor samarbetar länets fyra kommunalförbund genom VästKom. Kommunalförbundet är en
part i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Ett omfattande
kontakt- och nätverksarbete bedrivs till stöd för kommunerna. I beredningens ansvarsområde ingår verksamhetsområdena äldreomsorg, funktionshinder inklusive psykiatri, hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg.
Beredningen har haft ett omfattande arbete för att främja
samverkan för mottagning av ensamkommande asylsökande barn, öppna jämförelser inom området barn och unga
samt har återupptagit utredningsarbetet avseende barnhus.
Flertalet projekt bedrivs såsom Evidensbaserad praktik och
stärkta strukturer för kunskapsutveckling som finansieras
genom statliga medel. Projekten redovisas i bilaga 1.

Hur arbetet styrts mot de strategiska målen

Gränsöverskridande möten och samverkan

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:

Ett nytt sätt i processen med att utlysa tillväxtprojekt
inom kulturområdet har provats under året. Möten har
skett med kultturchefsnätverket som har haft ansvaret för
att sprida information om tillväxtmedlen till föreningar,
företag och organisationer för att aktivera så många som
möjligt.

Kunskaps- erfarenhetsutbyte och samordning inom medlemskommunerna, skall gagna invånarna inom kommunalförbundets ansvarsområde.

Olika mötesforum inom kulturområdet där kommunalförbundet medverkar:
• Kulturchefsnätverk
• VGR kulturnämndsmöten
Resultat: Arbetet gav ett mycket positivt utfall dvs
flera projekt som tilldelades medel har stärkt det lokala
kulturlivet och den sociala dimensionen, t ex Dans för alla
Sjuhärad, Kalvfestivalen och Levande rollspel.
Främja innovation och nytänkande
Visionen med arbetet är att kommunerna upplever att
samarbetet fungerar och upplevs som ett kreativt kluster
för kultur. Ett tydligt fokus ska ligga på invånarna som
medskapare i kulturutbudet – prosumenter, ett led i strategin ökad delaktighet.

Resultat: Vid beredningsmöten diskuteras gemensamma
frågor och förhållningssätt gentemot t ex SKL, Socialstyrelsen, Migrationsverket och Länsstyrelsen.
Gränsöverskridande möten och samverkan:
Möten i nätverk och samverkansgrupper med andra
vårdgivare skall medverka till att medlemskommunernas
gemensamma erfarenheter, problem, resurser och synpunkter tas tillvara och används i möten med beredning
och övriga förtroendevalda. Analysarbete utifrån resultat
i öppna jämförelser inom olika verksamhetsområden skall
kunna leda till gemensamma delregionala satsningar.
Resultat: Information om och dialog kring t ex nationella och regionala handlingsplaner och satsningar inom
områdena mest sjuka äldre, barn och unga, funktionshindrade och beroende/missbruk har skett. Analysarbete och
diskussion kring gemensamma delregionala satsningar
sker främst inom kommunalförbundets nätverksmöten
inom respektive område. Den regionala och delregionala
samverkan sker i länssamverkans och närvårdssamverkansgrupperingar med underlag från dessa nätverksmöten.

Förbundet företräder och bevakar kommu-
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nernas intressen i nedanstående grupper och
frågor:
•
•
•
•
•
•
•

Gränsöverskridande möten och samverkan:
Möten i nätverk skall medverka till att medlemskommunernas gemensamma erfarenheter, problem, resurser
och synpunkter tas tillvara och används i kommunernas
verksamhet och vid kommunalförbundets förhandlingar
och samverkan med övriga vårdgivare och beslutsfattare.

Närvårdssamverkans styrgrupp
Utvecklingsrådet Barn och unga vuxna i utsatt situation
Delregional samverkansgrupp samordnad vårdplanering
Västbus styrgrupp och delregionala ledningsgrupp
Styrgrupp Barn som anhöriga
Psykiatriöverenskommelsen mellan regering och SKL
Regeringens och SKL:s satsning Bättre liv för sjuka
äldre
• Regional handlingsplan 2012-2014 med fokus mot de
mest sjuka äldre
• Analysgrupp undvikbar slutenvård

Resultat: Även kommunerna Alingsås och Lerum som
Boråsregionen enbart förteräder i hälso- och sjukvårdsfrågor har under året valt att ingå i kommunalförbundets
nätverk. Detta underlättar samverkan med övriga vårdgivare inom Närvårdssamverkan. Omvärldsanalys, förberedelse inför möten i utvecklingsråd och ”laget runt” är fasta
punkter på nätverksmötenas dagordning.

Främja innovation och nytänkande:

Främja innovation och nytänkande:

Kommunalförbundets medverkan skall bidra till att
kunskap och erfarenheter från nationell, regional och lokal
nivå tas till vara för att utveckla kvalitet och samverkan
inom beredningens område.
Resultat: Kommunalförbundets omvärldsbevakning med
ambition att bland annat uppmärksamma kommunerna
på kommande förändringar gällande lagstiftning, krav
och samverkansbehov har skapat underlag för diskussion i
beredning och nätverk.

Område Äldreomsorg
Uppgift

Biträda medlemskommunerna i regionalt och delregionalt
förhandlingsarbete, utredningar och utvecklingsarbete.
För länsgemensamma frågor samarbetar länets fyra kommunalförbund genom VästKom. Kommunalförbundet är
en part i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Ett omfattande kontakt- och nätverksarbete bedrivs till stöd för
kommunerna.
Hur arbetet styrts mot de strategiska målen

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:
Kunskaps- erfarenhetsutbyte och samordning inom
medlemskommunerna skall bidra till att invånarnas behov
av god äldreomsorg gagnas inom kommunalförbundets
ansvarsområde.
Resultat: Information och dialog kring nationella,
regionala och delregionala överenskommelser har lett till
kunskaps- och erfarenhetsutbyte i de nätverksmöten som
anordnats.
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Kommunalförbundets medverkan skall bidra till att
kunskap och erfarenheter från nationell, regional och lokal
nivå tas till vara för att utveckla kvalitet och samverkan
inom Äldreomsorgen.
Resultat: Äldreomsorgsfrågor av olika slag har diskuterats
i den politiska beredningen och äldre- och förvaltningschefsnätverket. Kommunalförbundet har varit drivande
i arbetet kring Bättre liv för sjuka äldre som innefattar
sammanhållen vård och omsorg med fokus på mest sjuka
äldre. Problem rörande bl a läkemedelshantering har lett
till skrivelser i frågan.
Kommunalförbundet har för medlemskommunernas räkning lämnat synpunkter gällande Remiss Krav- och kvalitetsbok Västra Götalandsregionens Primärvård Rehabilitering från Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund.

Område Hälso- och sjukvård
Uppgift

Biträda medlemskommunerna i regionalt och delregionalt
förhandlingsarbete, utredningar och utvecklingsarbete.
För länsgemensamma frågor samarbetar länets fyra kommunalförbund genom VästKom. Kommunalförbundet är
en part i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Ett omfattande kontakt- och nätverksarbete bedrivs till stöd för
kommunerna.
Hur arbetet styrts mot de strategiska målen

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:
Kunskaps- erfarenhetsutbyte och samordning inom medlemskommunerna skall gagna invånarnas tillgång till god
hälso- och sjukvård, inom kommunalförbundets ansvarsområde.
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Resultat: Information och dialog kring nationella,
regionala och delregionala överenskommelser har lett till
kunskaps- och erfarenhetsutbyte i de nätverksmöten som
anordnats.
Tolkning av hälso- och sjukvårdsavtal och andra överenskommelser mm bör leda till större likställighet inom
kommunerna.
Gränsöverskridande möten och samverkan:
Möten i nätverk skall medverka till att medlemskommunernas gemensamma erfarenheter, problem, resurser
och synpunkter tas tillvara och används i kommunernas
verksamhet och vid kommunalförbundets förhandlingar
och samverkan med övriga vårdgivare och beslutsfattare.
Resultat: Även kommunerna Alingsås och Lerum som
Boråsregionen enbart förteräder i hälso- och sjukvårdsfrågor har under året valt att ingå i kommunalförbundets
olika nätverk. Detta underlättar samverkan med övriga
vårdgivare inom Närvårdssamverkan. Företrädare för
kommunalförbundet medverkar vid vissa delregionala
MAS-nätverksmöten men har inget specifikt nätverk för
hälso- och sjukvård.
Främja innovation och nytänkande:
Kommunalförbundets medverkan skall bidra till att
kunskap och erfarenheter från nationell, regional och lokal
nivå tas till vara för att utveckla kvalitet och samverkan
inom hälso- och sjukvården.
Resultat: Hälso- och sjukvårdsfrågorna har diskuterats i
samtliga nätverk och vid delregionala MAS-möten. Kommunalförbundet har varit drivande i arbetet kring Bättre
liv för sjuka äldre innefattande sammanhållen vård och
omsorg med fokus på mest sjuka äldre. Problem rörande
bl a läkemedelshantering har lett till skrivelser i frågan.

Hur arbetet styrts mot de strategiska målen

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:
Kunskaps- erfarenhetsutbyte och samordning inom medlemskommunerna skall bidra till att invånarnas tillgång
till goda insatser enligt SoL, LVU och LVM, gagnas inom
kommunalförbundets ansvarsområde.
Resultat: Information och dialog kring nationella,
regionala och delregionala överenskommelser och öppna
jämförelser har lett till kunskaps- och erfarenhetsutbyte i
de nätverksmöten som anordnats.
Gränsöverskridande möten och samverkan:
Möten i nätverk skall medverka till att medlemskommunernas gemensamma erfarenheter, problem, resurser
och synpunkter tas tillvara och används i kommunernas
verksamhet och vid kommunalförbundets förhandlingar
och samverkan med övriga vårdgivare och beslutsfattare.
Resultat: Även kommunerna Alingsås och Lerum som
Boråsregionen enbart förteräder i hälso- och sjukvårdsfrågor har under året valt att ingå i kommunalförbundets
nätverk. Detta underlättar samverkan med övriga vårdgivare inom Närvårdssamverkan.
Främja innovation och nytänkande:
Kommunalförbundets medverkan skall bidra till att
kunskap och erfarenheter från nationell, regional och lokal
nivå tas till vara för att utveckla kvalitet och samverkan
inom området Individ- och familjeomsorg.
Resultat: Frågor rörande individ- och familjeomsorg av
olika slag har diskuterats i den politiska beredningen och i
IFO- och förvaltningschefsnätverket.

Område Individ- och familjeomsorg

Område Funktionshinder inklusive
Psykiatri

Uppgift

Uppgift

Biträda medlemskommunerna i regionalt och delregionalt
förhandlingsarbete, utredningar och utvecklingsarbete.
För länsgemensamma frågor samarbetar länets fyra kommunalförbund genom VästKom. Kommunalförbundet är
en part i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Ett omfattande kontakt- och nätverksarbete bedrivs till stöd för
kommunerna.

Biträda medlemskommunerna i regionalt och delregionalt
förhandlingsarbete, utredningar och utvecklingsarbete.
För länsgemensamma frågor samarbetar länets fyra kommunalförbund genom VästKom. Kommunalförbundet är
en part i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Ett omfattande kontakt- och nätverksarbete bedrivs till stöd för
kommunerna.
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Hur arbetet styrts mot de strategiska målen

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:
Kunskaps- erfarenhetsutbyte och samordning inom medlemskommunerna skall bidra till att invånarnas behov av
goda insatser enligt SoL och LSS, gagnas inom kommunalförbundets ansvarsområde.
Resultat: Information om och diskussion kring nationella
och delregionala överenskommelser har lett till kunskaps
och erfarenhetsutbyte och plan för fortsatt utveckling.
Stöd i arbetet kring grundkrav och prestationsersättningar
inom Psykiatriöverenskommelsen har lämnats.
Gränsöverskridande möten och samverkan:
Möten i nätverk skall medverka till att medlemskommunernas gemensamma erfarenheter, problem, resurser
och synpunkter tas tillvara och används i kommunernas
verksamhet och vid kommunalförbundets förhandlingar
och samverkan med övriga vårdgivare och beslutsfattare.
Resultat: Även kommunerna Alingsås och Lerum som
Boråsregionen enbart förteräder i hälso- och sjukvårdsfrågor har under året valt att ingå i kommunalförbundets
nätverk för funktionshinder och socialpsykiatri. Detta
underlättar samverkan med övriga vårdgivare inom Närvårdssamverkan. Omvärldsanalys och förberedelse inför
möten i utvecklingsråd är fasta punkter på nätverksmötenas dagordning.
Främja innovation och nytänkande:
Kommunalförbundets medverkan skall bidra till att
kunskap och erfarenheter från nationell, regional och lokal
nivå tas till vara för att utveckla kvalitet och samverkan
inom Funktionshinderverksamheten
Resultat: Funktionshinder- och psykiatrifrågor av olika
slag har diskuterats i beredningsgrupp, förvaltningschefsnätverk, och de specifika nätverken. Kommunalförbundet
har förberett och lett fyra möten för verksamhetschefer
inom socialpsykiatrin och fyra möten för verksamhetschefer inom funktionshinderverksamheterna t o m 31/10.
Kommunalförbundet har varit drivande i arbetet med
SKLs överenskommelser inom området.
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Utbildning och kompetens
Beredningsområdet omfattar förskolan, grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildning. Kommunalförbundet
ska med samordnande insatser stödja det utvecklingsarbete som pågår inom medlemskommunerna och även
initiera kommungemensamma/-överskridande insatser för
god tillväxt och kvalitetssäkring av utbildningsinsatser i
Boråsregionen.
Inom ramen för beredningsområdet Utbildning och Kompetens ingår verksamhet som uppdragits av direktionen;
prioriterade mål för skolsektorn, samordnad gymnasie-/
och vuxenutbildningsverksamhet enligt avtalen, Teknikcollege Sjuhärad, förprocess Vård-/och Omsorgscollege
samt Kompetensplattform Boråsregionen. Inom dessa
områden drivs ett stort antal processarbeten som beredningsgruppen bevakar och informerar sig om. Det kan ex
vara regionalt samordnade insatser kring de av Boråsregionens unga mellan 16-24 år som riskerar att hamna utanför
arbetsmarknaden, den samordnade kvalitetsutvecklingen
av gymnasieverksamheterna eller den samordnade Yrkesvuxutbildningen i Boråsregionen.

Hur arbetet styrts mot de strategiska målen

Inför år 2013 hade beredningsgruppen fastställt sex
mötestider samt deltagande vid invigningen av Nya
Navet. Under de möten som avverkats har inte gruppen varit fulltalig vid något tillfälle. Detta till trots har
beredningsgruppen, utöver avrapporteringarna gällande
college-verksamheterna, avhandlat ett stort antal ärenden.
Det har ex rört revidering av Västbus riktlinjer, möte med
Högskolan Borås och Göteborgs Universitet gällande ökad
samverkan mellan akademi och Boråsregionens skolverksamheter, diskussioner med ledningsgruppen för Kompetensplattform Boråsregionen inför deras fastställande av en
uppdragsbeskrivning, informationsinhämtande gällande
Försäkringskassans aktivitetsersättning till ungdomar samt
information gällande Samordningsförbundets verksamhet.
Därutöver har några representanter från beredningsgruppen hållit ett möte med riksdagsmän gällande bristen på
bred YH-verksamhet i Boråsregionen.
Utöver de regelrätta mötestillfällena har beredningsgruppen suttit ned med förvaltningschefsgruppen i Boråsregionen tillsammans med de utsedda nämndpolitikerna från
medlemskommunerna. Under detta möte fick deltagarna
rapporter från de pågående processerna gällande Kompetensplattform Boråsregionen, Teknikcollege Sjuhärad,
Yrkesvuxsamordningen och förprocessen Vård-/och
Omsorgscollege.
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Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:
Beredningsgruppen har för sitt arbete formulerat ett antal
mål som alla har det övergripande syftet att höja kompetens-/och utbildningsnivån i Boråsregionen. Genom att
bl a medverka till att öka förståelsen och kunskapen kring
utbildningens roll i ett tillväxtperspektiv och genom att
bidra till att stärka övertygelsen om de goda effekterna av
regionalt sammanhållen kompetensförsörjningsverksamhet, söker beredningen arbeta långsiktigt.
Resultat: Beredningsgruppen har i sin fastställda uppdragsbeskrivning och i sina ställningstaganden visat på en
vilja och en förståelse av vikten att stötta processarbeten
med ett långsiktigt fokus.
Gränsöverskridande möten och samverkan:
Inom ramen för Kompetensplattform Boråsregionen pågår
en mängd processarbeten som alla bygger på tvärprofessionellt samarbete och samverkan. De båda collegeformerna
TC Sjuhärad och VO-college Boråsregionen kan endast
åstadkomma resultat genom avtalad samverkan. I arbetet
med att förverkliga intentionerna i de båda samverkansavtalen för gymnasie-/och vuxenutbildningen har beredningen sökt verka för att medlemskommunernas aktörer
ska finna vägar att stötta varandra och nyttja varandras
resurser.
Resultat: Nyttan av att dra fördel av varandras kompetens och verksamhet har fått fäste bland Boråsregionens
kommunala verksamheter såväl som hos de statliga eller
privata organisationer som blir berörda. Genom ex VOcollege har grupperingar formerats där samverkansformer
disktuteras. Inom ramen för kompetensplattformsarbetet
blir det tydligt att processerna kräver många olika aktörer
för att ge önskade effekter.
Främja innovation och nytänkande:
Förutsättningen för att lyckas med regeringsuppdraget att
etablera regionala kompetensplattformar är att innovativa
lösningar och modeller för samverkan och nytänkande
processas fram. Då inte heller collegearbetet följer några
nationellt fastställda riktlinjer utan enbart uppsatta kriterier för vissa områden, finns stora möjligheter till Boråsregionalt nytänk.
Resultat: Inom ramen för dessa processarbeten uppstår
ideligen situationer som kräver nya sätt att organisera eller
formera verksamheterna. Framtiden får utvisa huruvida
de processarbeten som iscensatts har skapat innovativa
lösningar.

Område Samordnad gymnasie-/och
vuxenutbildning i Boråsregionen

Förbundskansliet ska bistå ledningsgrupper för gymnasie-/
och vuxenutbildning i det processarbete som genomförs
för Boråsregional samordning och utvecklande av dessa
skolformer. I det samverkansavtal som gäller för gymnasieverksamheten har en modell utformats som en garanti för
utbildningsprogrammens kvalitet och för att se behov av
samordnad Boråsregional utveckling. Det avtal som reglerar delar av Boråsregionens offentliga vuxenutbildning
syftar till att nyttja och optimera verksamheternas samlade
resurser samt ska garantera ett brett utbud av kvalitativt
goda insatser för kommuninvånarna. Förbundskansliet
ska både initiera, samordna och stötta verksamheterna i
dessa arbeten. Inom ramen för gymnasiesamverkansavtalet
finns en tidplan angiven som ett redskap i kvalitetsutvecklingsarbetet. Under året har tidplanen följts och utvecklats
genom att arbetet med direktionens prioriterade mål har
utgjort basen för framtagandet av ett antal Boråsregionala
indikatorer för gemensam kvalitetsutveckling.
Samverkansavtalet för vuxenutbildningen innehåller inga
tidsangivelser för avstämning eller krav på årliga handlingsplaner. Här har förbundskansliet istället sökt påtala
intentionerna med samverkansavtalet genom att ex föreslå
utvecklande av fler samordnade skolformer och vikten av
att utveckla väglednings funktionen.
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:
Grunden för regional samverkan är lagd i de avtalsskrivningar som ska garantera ett utvecklat verksamhetsarbete
över kommungränserna och över tid. I dessa skrivningar
beskrivs flera syften, bland annat att kvalitetssäkra utbildningarna, att göra dem kostnadseffektiva och att möjliggöra för den enskilde individen att välja bland ett brett
utbud av utbildningar. Utöver dessa avtal har verksamheterna att ta hänsyn till de långsiktiga mål som angetts av
direktionen.
Resultat: Inom gymnasieverksamheterna har arbetet med
att kvalitetssäkra både utbildningsutbudet och kvaliteten,
påbörjats under året. Ett antal indikatorer har fastställts
för att tydliggöra hur Boårsregionens gymnasieskolor ger
eleverna bäst möjliga förutsättningar för att lyckas.
Inom vuxenutbildningen har utbildningsutbudet fastställts
och utvecklats i bästa samförstånd gällande Yrkesvuxutbildningarna. Därutöver har planerna på en hållbar
och långsiktig modell för informationsinhämtande av
efterfrågad kompetens formulerats. Även en plan för hur
vägledningsverksamheten ska förmås innehålla mer av
uppsökande verksamhet, har diskuterats.
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Gränsöverskridande möten och samverkan:

Verksamhet 2013

Arbetet inom ramen för de båda samverkansavtalen
förutsätter gränsöverskridande möten. Därutöver ingår
både gymnasie-/och vuxenutbildningsverksamheten i collegeprocesserna och kompetensplattformsarbetet som helt
bygger på samverkan.

Under 2013 byggde Navet om och ut verksamheten och
halva året var huset stängt för besökare under skoltid.
Under den perioden arbetade Navets pedagoger med att
planera nya projekt, utveckla nytt material och nya teman
samt mobil verksamhet.

Resultat: Under året har både gymnasie-/och vuxenverksamheten varit starkt involverade i collegearbetet. Gymnasieskolorna har påbörjat sin samverkan inom ramen för
de prioriterade målen genom att samlas kring de kvalitetsindikatorer som ska skapa ett tätare gränsöverskridande
arbete.

Trots att Navet varit stängt under en lång period visar
verksamheten mycket gott resultat, även kvantitativt.
Många personer har fått kompetensutveckling på Navet,
sammanlagt har 10 669 personer fått kompetensutveckling, vilket motsvarar 4 794 lärarutbildningsdagar. (Att
jämföra med 2012 11 900 deltagare vilket motsvarar 5 439
lärarutbildningsdagar).

Främja innovation och nytänkande:
Samverkan föder innovativa lösningar på problematik. I
kvalitetsutvecklingsarbetet inom och mellan gymnasieskolorna ska huvudmännen delge varandra nya sätt att
utveckla verksamheterna för elevernas bästa.
Resultat: Då gymnasieskolorna endast hunnit påbörja sitt
kvalitetsutvecklingsarbete under året, finns inget resultat
att uppvisa ännu. Vuxenutbildningen i Boråsregionen har
genom sitt täta samarbete kring främst Yrkesvux visat
prov på innovation av både organisation och administration. Detta har lett till en starkt utvecklad och effektivare
verksamhet kring denna skolform

Navet 2013
Vision

Boråsregionen – har hållbara kommuner med en befolkning som har goda kunskaper och ett förhållningssätt som
ger alla möjlighet att utvecklas och att utveckla.

Nya Navet invigdes i maj 2013

Navet har expanderat med ca 1 500 m2 vilket ger möjligheter att möta nya och fler grupper och en bättre arbetsmiljö för personalen. Om- och tillbyggnationen av Navet
var budgeterad till 4 000 000 kr, resultatet hamnade
3 650 000 kr.
Ombyggnationen har lett till att helt nya grupper använder sig av Navets verksamhet och möjligheten att
uppmärksamma vårt gemensamma ansvar att arbeta mot
hållbar framtid har ökat.
Den nya eventlokalen, Kuben med 600 m2 fri golvyta,
scen, bra ljudanläggning och modernt stämningsgivande
ljussystem blev en attraktiv lokal och ca 4 000 personer
har i olika organisationer/verksamheters regi använt lokalen. De flesta är helt nya grupper för Navet. Utställningen
Hållbara val har blivit en stor succé och de flesta som har
konferens i Kuben får också en guidning i den. Sex olika
teman om Hållbar utveckling har tagits fram till utställningen.

Navet är med och utvecklar Boråsregionen till:

Ett helt nytt vattenområde, med kanaler och små sjöar, har
skapats. Det finns många möjligheter till eget skapande i
området.

• en attraktiv och konkurrenskraftig region med hög
utbildningsnivå.
• ett område med en befolkning som har ett stort intresse
för teknik, naturvetenskap och matematik.

Navets framgångsrika kemiteman: draken Berta, Kriminalfallen om brand, alkohol och narkotika har flyttat in i
tre nybyggda lab-salar och ett nytt briefing-rum. Det ger
möjlighet att ta emot fler elever på kemiteman.

Verksamhetsidé

En helt ny verkstad för Navets produktion och underhåll
har byggts.

Inriktningsmål

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

Entreprenöriellt lärande
Under 2011-2012 genomförde Navet ett stort ESF-projekt
STEPS, Strategiskt entreprenörskap i skolan. Projektet
ledde till stora förändringar och utveckling av Navet och
erfarenheterna används i Navets nystartade program ESIF
– Entreprenöriell skolutveckling i fokus. Tolv skolor, med
250 lärare, från Borås, Ulricehamn och Bollebygds kommun får utbildning i entreprenöriellt lärande under läsåret
2013/14. En viktig del i insatsen är en tredagars rektorsutbildning. Stora delar av ESIF håller Navets egen personal i
men vissa utbildningsdelar köps in från externa utbildare/
föreläsare som också bidrar till kompetensutveckling av
den egna personalen.

Förskolepedagoger i stort utbildningsprojekt
Över 1 000 förskolepedagoger i Borås Stad har startat en
utbildning som fortsätter till och med 2016. Alla får minst
åtta halvdagarsutbildningar i naturvetenskap och teknik
under perioden. Första dagen genomförd hösten 2013, Navet genomförde utbildningen i 30 olika grupper och temat
var Livets förutsättningar.
Härryda kommuns alla pedagoger inom förskolan har
fortbildats en heldag på temat ”Naturvetenskap och teknik
i förskolan”. Utbildningssatsningen beräknas fortsätta
2014.

Hållbar utveckling – utbildningar

1 167 personer i 35 olika grupper har fått Navets utbildning Kunskap och känsla.
Navet har bland annat utbildat alla förvaltningschefer i
Borås Stads under en halvdag kring Borås miljöplan 20132016. Cheferna fick också med sig ett utbildningsmaterial
med manus, bildspel, övningar, som Navet tagit fram, och
som de använde för att utbilda ca 450 chefer.
Navet har också utbildat 360 offentliganställda i Härryda
kommun vid 17 olika tillfällen.

Internationellt 3 d‐projekt
Navet var med och skrev ansökan och beviljades
EU‑medel från Comeniusprogrammet för att tillsammans
med England, Nederländerna och Irland starta ett 3dprojekt. Projektet syftar till att göra riktigt modern teknik
i form av 3D skrivare tillgängligt i undervisningen och att
integrera den i begripliga sammanhang för barn, ungdomar och pedagoger.

Nya teman

Nio nya elev-teman till de nya utställningarna har producerats och flera gamla teman är vidareutvecklade. Ett
tekniktema tillsammans med Volvo, SPEED AB, Parker
och Ericsson som genomfördes första gången 2012 har
vidareutvecklats och vid årets avslutande event deltog 700
personer.

Övrigt

Navet har
• utbildat 984 lärare i implementering av den nya Läroplanen för Grundskolan
• haft 900 studenter i undervisning på Navet
• genomfört delar i fem lärarlyfts kurser
• haft en halvutbildningsdag med 100 matematikutvecklare i regionen
• haft kurser i att hålla engagerande föräldramöten
• hållit föreläsningar i Sverige, Polen och Norge
• arrangerat fem utbildningskonferenser på Navet
• haft åtta föreläsningar för allmänheten
• genomfört många utbildningar i matematik
Navet - pedagogiskt material

Navet sökte och fick medel från Skolverket för att producera ett undervisningsmaterial för grundskolan årskurs 1
till 6 i naturvetenskap och teknik. Materialet som heter
Våga vilja välja – ett ämnesövergripande perspektiv på naturvetenskap och teknik har producerats under 2013. Åtta
pedagoger har under ca 5 månader arbetat med att ta fram
materialet. Hela materialet klart 1 april 2014.
Draken Bertas kemiäventyr del 2 gavs ut under året. Boken lanserades på Teknikdagarna i Stockholm där författaren och Navet-pedagogen Anna Gunnarsson medverkade
med kemiaktiviteter för barn under fyra dagar.

Styr- och reglerteknik, ett tema för
årskurs 9 och gymnasiet
Ett nytt tema/material har producerats och testats på elevgrupper. Materialet finns nu även till försäljning. Temat
kommer att erbjudas skolorna när Navets nya teknikverkstad är klar.
Prenumerationer på Kemitemat Berta
Navet har slutit avtal med 5 andra science centers som nu
prenumererar på Berta-materialet.
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Internationellt arbete

Övrigt

Navet har tillsammans med Näktergalens förskola i Mark
ansökt om internationella medel från EU till en studieresa
till Melborne i Australien. En Navetpedagog, två förskollärare och en rektor genomförde resan tillsammans. Resan
innehöll studiebesök på förskolor, skolor och science
center.

Navet har tillsammans med lärare på gymnasieskolan
bildat en grupp för tjejer som går på tekniska program
i Borås. Gruppen träffades två halvdagar under hösten
2013.

Navet har tagit emot studiebesök från Finland, sex science
center i Sverige, Norge, Skottland, Nederländerna, Irland,
Indonesien, Portugal, Brasilien, Turkiet, Spanien och
Österrike.
Navet har deltagit med föreläsningar, work shops, utställningar och scenshow på
• ECSITE, European network science center and museums, i Toulouse
• NSCF, Nordiska science center förbundets årskonferens
i Sarpsborg
• Science on stage i Polen
Utvärderingar

• STEPS–projektet är utvärderat
• En magisteruppsats Att förena kunskap och känsla för
en bättre värld / Diskursanalys av Navet, som handlar
om Navet-personalens syn på Hållbar utveckling
• En uppsats kring syn på lärande är framtagen av extern
person
• En utvärdering av helgverksamheten är gjord
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Navet deltog i FN-konferensen IPLA global forum i Borås
där 36 nationer samlades för att arbeta med hållbara frågor “Building sustainable cities in partnerships”. Konferensdeltagare besökte Navet under ett par timmar och fick
uppleva Navets arbete med hållbar utveckling.
Den 3 oktober firade Navet 10 år på Simonsland tillsammans med 300 personer. Samtidigt släpptes Bertas bok nr
2, ett releaseparty i drakens tecken med många aktiviteter
i alla avdelningar i huset.
Under året har Navet byggt en monter med aktiviteter till
O-ringen i Umeå, deltagit med aktiviteter under SM i friidrott i Borås, genomfört flera aktiviteter under Linnemarschen samt haft öppet hus under Kretsloppsveckan.
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Resultatmål enligt verksamhetsplan 2013

Utfall 2013

Våga vilja välja – ett ämnesövergripande perspektiv på naturve- Genomfört lanseras i april 2014
tenskap och teknik tas fram
Kuben, Navets nya eventhall utrustas med bra scen, ljus- och
ljudanläggning. Eventhallen skall hyras ut vid minst tio tillfällen
under året.

Genomfört, använt för externa aktiviteter ca 30 tillfällen

Minst 20 000 elever på teman

Genomfört för 14 263, beror på att huset var stängt första
halvåret och Navet tog på sig utvecklingen av materialet Våga
vilja välja

Minst 15 000 besökare på helger och lov

15 589 besökare

Minst 4 000 elever på teman i Matematikpalatset

Genomfört 1 980 elever

Minst 500 pedagoger på föräldramötespedagogikkurser

Genomfört för 409 pedagoger

Minst 2 000 pedagoger inom naturvetenskap och teknik för att
implementera de nya kursplanerna genomförs

Genomfört för 1 400 pedagoger, andra utbildningar har prioriterats

Minst 2 000 lärarutbildningsdagar genomförs i matematik

1 317 pedagoger, andra utbildningar har prioriterats

Styr och regler, ett undervisningsmaterial för högstadiet utvecklas och testas på elevgrupper under 2013.

Genomfört

Projektet STEPS lever vidare och utvecklas och ca 250 pedago- Genomfört:
ger erhåller minst fem halvdagars utbildningar i entreprenöriellt •
250 lärare två heldagar och tre halvdagar
arbetssätt inom teknik och naturvetenskap
•
1 500 pedagoger en halvdagsutb. tillfälle 1 av 8
•
300 på fyra föreläsningar
Minst motsvarande 500 lärarutbildningsdagar för personal
i förskolan för att implementera den reviderade Läroplanen
genomförs.

Genomfört motsvarande 572 lärarutbildningsdagar
för 1 327 pedagoger

Vandringsutställningen i matematik, Bagdad, på turné i Finland

Genomfört

Minst 10 arrangemang, event för grupper utanför skolsystemet
genomförs

Genomfört 54

Genomfört för 1 167 personer
Kunskap och känsla,
Utbildningsprogram för företag och arbetsplatser, genomförs för
minst 500 personer.
Kemidraken Berta, del 2, och fysikfladdermusen Tunda, undervisningsmaterial till 4 åringar till årskurs 2. Tundamaterialet
testas på pilotgrupper.

Berta, del 2, hade release party i september 2013
Tunda är inte i tryck än, finansieringen för detta är klar januari
2014

Minst åtta nya teman kopplade till de nya utställningarna produceras

Nio nya teman producerade

Navet kommer att delta i, minst sju
nationella och internationella forum

Genomfört i ett tiotal konferenser som medverkande/arrangör
På Navet energikonferens, spridningskonferens Våga vilja välja,
avslutningskonferens STEPS, två andra pedagogiska konferenser, tre nationella NO- biennaler, två internationella med
sammanlagt sex föreläsningar

Prenumerationer på Kemitemat Berta
Navet sluter avtal med 5 kunder inom utbildningssektorn 20132014.

Genomfört, sex prenumeranter
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Antal per
kommun 2012

Handledda besök
Tema

Kompetensutveckling

Övriga aktiviteter
Allmänhet

Elever

Lärare

Lärare

1 205

70

91

Borås

12 259

1 300

3 183

Mark

3 618

502

3 343

7 463

Svenljunga

1 268

100

543

1 911

Tranemo

1 901

535

497

Ulricehamn

2 212

145

1 299

övrigt

3 208

600

2 944

7 684

6 382

637

21 455

25 671

3 252

11 900*

8 434

7 682

637

57 576

Föreläsningar

Summa

Bollebygd

Summa

Barn

Vuxna Konferenser

Summa
1 366

600

1 200

150

18 542

100

3 183
3 656

* motsvarar 5 439 lärarutbildningsdagar

Antal per
kommun 2013
Bollebygd

Handledda besök
Tema
Elever

Kompetensutveckling

Lärare

Lärare

Övriga aktiviteter
Allmänhet
Barn

Vuxna

Konfe
renser

538

45

49

Borås

7 879

441

3 932

Mark

1 428

125

147

1 700

Svenljunga

814

65

14

893

Tranemo

700

62

96

858

Ulricehamn

957

54

1 149

2 160

1 080

75

4 382

Övriga
HB
Summa

700

7 122

500

8 465

825

3 644

13 396

867

10 669

14 277

24 768

900

* vilket motsvarar 4 794 lärarutbildningsdagar
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632

900
7 822

8 965

3 644

825

46 188
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Medarbetarcentrum 2013
Medarbetarcentrum är en resurs och ett neutralt forum
för alla tillsvidareanställda i de samverkande kommunerna
Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo. Medarbetarcentrum drivs inom kommunalförbundet som en
egen resultatenhet.

Vision
Medarbetarcentrum inspirerar medarbetare som vill ha
och behöver en positiv ”Kraft till förändring”.

Det finns ett nationellt intresse för den samverkan som
bedrivs via Medarbetarcentrum och detta har visat sig i
studiebesök från Landstinget Sörmland och att vi varit
och informerat om vår verksamhet i ett kommunalt personalchefsnätverk i Kalmar län och för HR-specialister i
Uppsala kommun.
Det har varit ett intensivt arbete i ESF-projekt ”Funktionell Kompetens” som slutförts och slutrapporterats.
De goda projektidéerna har spridits och implementerats i
ordinarie verksamhet.
Strategisk inriktning för 2013

Verksamhetsidé

Medarbetarcentrums (MC) verksamhetsidé är att på ett
effektivt sätt medverka till att stärka de samverkande
kommunernas attraktivitet som arbetsgivare. Genom att
stimulera till en ökad frivillig och sund personalrörlighet,
kan trivsel och friskare arbetsplatser skapas.
Ambitionen är att via kompetenshöjande insatser, som
exempelvis, coachande samtal, ledarskaps- och arbetsgrupputveckling ge förutsättningar för medarbetare att aktivt
ta ansvar för sin egen och gruppens utveckling. MC ska
vara ett etablerat hjälpverktyg och en neutral plats med
stor tillgänglighet. Ett nav bestående av samlad erfarenhet, kunskap och kompetens, som därigenom kan erbjuda
olika arbetsmetoder.
Basen för verksamheten är i Borås men coacherna är på
plats i kommunerna på fasta tider och när det så krävs.
Generellt behövs en öppen dialog med politiker, chefer,
HR-/personal-specialister, medarbetare och lyhördhet på
efterfrågan av tjänster – flexibilitet.

Hänt 2013

Medarbetarcentrums värdegrundsarbete har utmynnat
i följande värdeord som genomsyrar hela verksamheten;
Ansvar – Initiativtagande – Samarbete – Öppenhet.
MC skall erbjuda hög och kvalitetssäkrad kompetens och
för att leva upp till detta krävs en kontinuerlig kompetensutveckling och omvärldsbevakning. Bland annat har en
coach gått utbildningen ”Motiverande intervju” och vidarutveckling i statistikprogrammet Esmaker och en annan
coach ”Konflikthantering”. Vi har deltagit i CAV-nätverk
via Högskolan Borås. Vi har arrangerat ett seminarium
tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) kring ”Medarbetarskap”. Vi har arrangerat Riksringens nätverksträff i Borås och deltagit i ESF-projektnätverk i Västsverige.

• Marknadsföra och profilera nya Medarbetarcentrum
och våra värderingar via uppdaterad hemsida samt en ny
pr-broschyr.
• Att skapa kontinuitet, användarvänlighet och kännedom om den nya databasen AdCore, vilket kan gynna
önskvärd personalrörlighet nu och på sikt.
• Sprida kännedom om nya PEUP funktioner (personalekonomiskt uträkningsprogram) och dessa användningsområden.
• Etablera det nya Verktyget GDQ (Group Development
Qustionaire) som är en metod för att beskriva och mäta
gruppers behov av utveckling för att nå ökad effektivitet
och produktivitet som arbetsgrupp.
• Rekrytera någon ny medlemskommun.
• Hålla oss omvärldsorienterade och aktivt medverka till
utveckling av Borås Regionen.
Mål och aktiviteter 2013
Medarbetarcentrum – kärnverksamhet resultatmål
1. Utbilda i och demonstrera PEUP för minst 50 chefer
och andra nyckelpersoner.
2. Minst en dialogträff skall hållas med kommunernas
personalspecialister kring utbud och behov.
3. Aktivt lansera nyttjandet av den nya jobbväxlings
funktion i vår databas AdCore.
4. Minst två verksamhetspresentationer/månad fördelat
inom medlemskommunerna.
5. Att genomföra en utbildningsomgång i det nya ledarskapsutvecklingsprogrammet för 12-16 chefer.
6. Genomföra minst 6 grupputvecklingsuppdrag.
7. Arrangera en nationell nätverksträff inom MEDARBETARSKAP i samarbete med SKL.
8. Arrangera Riksringen möte i Borås hösten 2013.
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Medarbetarcentrum – ”Funktionell Kompetens resultatmål”
1. Slutföra alla delar i projektet och sprida uppkomna
resultat genom bred kommunikation och slut-/spridningsseminarium.
2. Koordination av Tranemo Arbetsgivarring och sprida
kunskap om modellen.

Mål 6
Det har påbörjats/genomförts/avslutats 13 grupputvecklingsuppdrag med olika inriktning. Skattningsverktyget
GDQ har varit en viktig del i grupputvecklingsprocessen i
flera grupper.

Mål 7
Måluppfyllelse – kommentarer - kärnverksamhet
resultatmål

Riksringens nätverksmöte hölls i Borås den 30-31 oktober
med deltagande från sju arbetsgivarringar från olika håll i
Sverige.

Mål 1
Utbildning i PEUP med prognoser och miniprognoser
samt hur man gör ”vanliga” beräkningar är genomförd för
drygt 60 personer.

Mål 8
I samarbete med SKL arrangerades en nätversträff kring
”Medarbetarskap”. Ca 40 personer från kommuner och
landsting runt om i Sverige deltog i träffen.

Mål 2
Den 21 maj genomfördes en dialogträff med personalspecialister från samtliga medlemskommuner. Det diskuterades bland annat kring jobbväxling som generellt anses ha
en framtida potential som ett verktyg till sund personalrörlighet. Upplägget i det nya Chefsutvecklingsprogrammet, ”Framgångsrikt ledar- och medarbetarskap” presenterades och fördes en dialog kring.

Måluppfyllelse – kommentarer - ”Funktionell Kompetens resultatmål”
Mål 1

MC genomförde en ”workshop” den 11 december kring
aktuell och framåtsyftande verksamhet. Styrgrupp, representanter från medlemskommunerna och facklig referensgrupp.

Alla delar i projektet har genomförts och måluppfyllelsen
har varit högst tillfredsställande utifrån projektmålen.
Resultaten i projektet har kommunicerats fortlöpande och
ett spridningsseminarium hölls den 18 september. Utöver
detta har information lämnats i ett flertal sammanhang
plus att utväderaren Contextios Ethnographic AB slutrapport har spridits brett.

Mål 3

Mål 2

Fortlöpande under året har jobbväxlingsfunktionen
marknadsförts och ett antal kontakter har tagits för att
få till jobbväxling men ingen permanent växling har
genomförts. Vi behöver nå ut ytterligare med själva idén
kring jobbväxling både till medarbetare, chefer och andra
nyckelpersoner.

Det har lyckats att konsolidera Tranemo Arbetsgivarring
men inte att rekrytera tillräckligt många företag för att
bli fyrtio innan projekttidens utgång. Det är 25 företag
vid projekttidens utgång i september 2013 och 27 vid
årets slut. Trots aktiva försök har det inte lyckats att starta
någon ny arbetsgivarring. Det har dock etablerats ett
samarbete mellan Tranemo Arbetsgivarring och Företagarföreningen i Svenljunga kring kompetensutveckling
och kursverksamhet. Istället för att delta i utbildningar på
andra håll har dessa kunnat genomföras på ”hemmaplan”
till ett mer förmånligt pris. Tack vare detta har det skapats
intressenätverk mellan företagen och anställda på företagen.

Mål 4
Det har genomförts 22 verksamhetspresentationer.

Mål 5
Målet att genomföra en utbildningsomgång i det nya
ledarskapsutvecklingsprogrammet har inte uppfyllts. Det
krävs mer omfattande marknadsföring och strategisk
planering för att nå ut med den tänkta utbildningen. Det
är planerad start till den 2 april 2014 istället.
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Tjänsteutbud

Grunden för arbetet i de olika programmen och arbetsmetoderna är att utveckla en effektiv och vägvinnande
process.
Medarbetarcentrum arbetar med följande tjänsteutbud:
Kärnverksamhet
• Jobbmatchning – webbaserad
• Jobbväxling
• Reflekterande samtal – reflektera över aktuell arbetssituation
• Personalekonomiska beräkningar (PEUP)
• Statistik över verksamheten
Köpta tjänster
• Livs- & karriärplanering
• Coachande samtal
• Chefscoachning – chefsutveckling – revidering av
chefsuppdraget
• Ledarskaps- och medarbetarskapsutveckling i grupp
• SLG Thomas – Person Profil Analys
• Omställningsprogram, mot nya mål i arbetslivet
• Föreläsningskoncept

Ett antal enskilda chefer har efterfrågat och utnyttjat
en serie återkommande coachning samtal, som stöd och
utveckling i det dagliga ledarskapet.
Arrangemanget tillsammans med SKL kring medarbetarskap blev en lyckad nätverksträff. Vi fick och tog chansen
att marknadsföra MC och vårt arbete med medarbetarskap och ledarskap.
Landstinget Sörmland har konsulterat Medarbetarcentrum inför starten av en intern arbetsförmedling. Vårt
jobbmatchningssystem har stått som förebild. Ett studiebesök från landstinget Sörmland genomfördes under
våren.
Medarbetarcentrum har varit inbjudna till Färjestaden på
Öland och ett kommunalt personalchefsnätverk i Kalmar
län och Uppsala kommuns HR-avdelning för att presentera verksamheten och berätta hur vi praktiskt jobbar med
samverkan inom positiv personalrörlighet, medarbetarskap
och ledarskap i Sjuhärad.
Den 7 november medverkade MC som utställare på Borås
stads Hälsomässa.

Statistisk redovisning

Kärnverksamheten är alltid prioriterad och övrigt utförs i
mån av tid. Fördelningen av ärenden i kärnverksamhet är
84 % och på köpt tjänst 16 %. Utöver detta tillkommer
annat kringarbete som berör kärnverksamheten.

Axplock ur verksamheten

Under året har drygt 500 medarbetare hanterats i verksamheten via samtal, grupputvecklingsprocesser och
jobbmatchning/jobbväxling.
Av andelen enskilda individärenden är kvinnor 71 % och
män 29 %.
Utöver ovanstående har vi haft telefonsupport, ca 2 000
samtal, med personalfunktioner, chefer/ledare och medarbetare.
107 individer har kommit till någon form av positiv
förändring, jobb byte inom den egna kommunen, hos annan kommun, till extern arbetsgivare eller börjat studera.
Bland annat detta visar att det finns ett behov av att jobba
för en frivillig och sund personalrörlighet.

Syftet med denna statistikredovisning är att samverkanskommunerna ska kunna följa verksamhetens resultatutveckling.
Förutom den mer traditionella statistiken görs en löpande ekonomisk uppföljning/utvärdering/redovisning av
Medarbetarcentrums verksamhet via vårt eget utvecklade
program PEUP.
Det kan vara värt att notera att viss lönsamhet hamnar
utanför Medarbetarcentrums domän. Flera av Medarbetarcentrums ”kunder” bryter upplevd inlåsning i sina
kommunala jobb och hamnar externt med god produktivitet. Det skapas samhällsekonomiska intäkter och
viss belastning kommer att undvikas hos sjukvård och i
sjukförsäkringssystemet etc.

PEUP – Personalekonomiskt resultat
Bland de ärenden som beräkningar gått att göra på ger per
satsad krona sju kronor tillbaka enligt den personalekonomiska beräkningsmodellen.

Efterfrågan på grupputvecklingsprocesser generellt har
ökat under året. Insatser har gjorts i 13 arbetsgrupper i
olika kommuner. Chef och gruppcoachning kopplat till
våra beräkningsverktyg har visat på framgång och lönsamhet.
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Ärende statistik
84 % av våra ärenden/uppdrag ingår i medlemsavgiften
och vid 16 % tillkommer en kostnad/avgift. Utöver detta
tillkommer annat kringarbete som berör kärnverksamheten.

Medarbetarcentrum varksamhetsstatistik för år 2013
350
304
300
269
250

200

179
154

152
150

90

100

54

48

50

32
10

30

34
18

5

1 3

0 0

2

14

0

Antal individer

Antal samtal/tillfällen

Antal förändringar per utfall i alla kommuner
Kvar i nuvarande tjänst p g a

Bollebygd

Borås

Mark

Svenljunga

Tranemo

Totalt

Förändring

0

9

2

1

0

12

Ny tjänst, samma kommun

0

49

3

1

2

55

Ny tjänst, annan kommun

0

6

2

3

2

13

Ny tjänst, externt

0

11

3

1

0

15

Studier

0

4

1

1

0

6

Arbete + studier

0

0

0

1

1

2

Starta eget

0

0

0

0

1

1

Arbete + starta eget

0

0

0

0

0

0

Övrigt

0

2

0

0

1

3

Totalt, kommun

0

81

11

8

7

107
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RESULTATRÄKNING TOTALT 2013, belopp i tkr

2013

2012

Not

29 716

39 072

1

-50 970

-63 300

2

-326

-69

-21 580

-24 297

Förbundsbidrag, Kansli

16 549

15 861

3

Medlemsavgifter, Navet

5 835

5 835

4

Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum

2 045

2 045

5

535

1 484

6

-682

-16

7

2 702

912

0

0

Exkl interna poster
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

0

0

2 702

912

17 734

28 865

-32 090

-44 332

-101

-55

Verksamhetens nettokostnader

-14 457

-15 522

Förbundsbidrag, Kansli

16 549

15 861

549

1 454

-480

-9

2 161

1 784

Extraordinära intäkter

0

0

Extraordinära kostnader

0

0

2 161

1 784

11 269

10 817

-16 534

-17 263

-215

-12

-5 480

-6 458

Årets resultat

Sjuhärads kommunalförbund, Kansli och Tillväxtmedel
Inkl interna poster
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Resultat före extraordinära poster

Årets resultat

Sjuhärads kommunalförbund, Navet
Inkl interna poster
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader
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RESULTATRÄKNING TOTALT 2013, belopp i tkr
Medlemsavgifter, Navet
Finansiella intäkter

2013

2012

5 835

5 835

12

30

Finansiella kostnader

-198

-8

Resultat före extraordinära poster

169

-601

Extraordinära intäkter

0

0

Extraordinära kostnader

0

0

169

-601

1 829

1 363

-3 463

-3 677

-10

-1

-1 644

-2 315

2 045

2 045

0

0

Finansiella kostnader

-29

0

Resultat före extraordinära poster

372

-270

Extraordinära intäkter

0

0

Extraordinära kostnader

0

0

372

-270

Årets resultat

Sjuhärads kommunalförbund, Medarbetarcentrum
Inkl interna poster
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum
Finansiella intäkter

Årets resultat
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BALANSRÄKNING 2013, belopp i tkr

2013

2012

Anläggningstillgångar

2 923

1 440

Maskiner och inventarier

2 411

928

8

512

512

9

Omsättningstillgångar

56 062

54 121

Fordringar

10 059

13 318

10

Kassa och bank

46 003

40 803

11

Summa tillgångar

58 985

55 561

Eget kapital

10 328

7 626

2 702

912

5 818

4 733

42 839

43 202

221

246

14
15

Värdepapper

Därav årets resultat

Not

12

Avsättningar
Avsättningar för pensioner

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

42 618

42 956

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

58 985

55 561

13
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NOTER TILL RESULTAT OCH BALANSRÄKNING
belopp i tkr

2013

2012

Statsbidrag

10 523

15 380

Bidrag från Regionen

1 Verksamhetens intäkter

10 074

14 054

EU-bidrag

1 497

1 036

Försäljning m m

7 622

8 602

29 716

39 072

Summa

2 Verksamhetens kostnader
Bidrag till projekt/verksamheter

14 881

21 501

Personalkostnader

24 925

23 403

Material och tjänster

11 164

18 396

Summa

50 970

63 300

3 Förbundsbidrag, kansli
Bollebygd
Borås
Falkenberg
Herrljunga
Mark
Svenljunga
Tranemo
Ulricehamn
Varberg
Vårgårda
Summa

612

584

7 614

7 249

456

454

679

653

2 467

2 374

744

721

847

813

1 679

1 604

647

641

804

768

16 549

15 861

120

120

4 500

4 500

4 Medlemsavgifter, Navet
Bollebygd
Borås
Mark

525

525

Svenljunga

160

160

Tranemo

200

200

Ulricehamn

330

330

5 835

5 835

71

71

1 240

1 240

Mark

450

450

Svenljunga

133

133

Tranemo

151

151

2 045

2 045

Summa

5 Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum
Bollebygd
Borås

Summa
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NOTER TILL RESULTAT OCH BALANSRÄKNING
belopp i tkr

2013

2012

535

678

6 Finansiella intäkter
Ränta på bankkonton
Aktieutdelning Gryning Vård AB
Summa

0

806

535

1 484

675

0

7

16

682

16

7 Finansiella kostnader
Förändrad diskonteringsränta vid pensionsskuldsberäkning
Övrigt
Summa

8 Maskiner och inventarier
Ingående balans

928

94

Investeringar

1 809

902

Avskrivningar

-326

-69

2 411

928

512

512

2 619

2 857

0

772

Utgående balans

9 Värdepapper
Aktier i Mediapoolen AB och
Gryning Vård AB

10 Fordringar
Kundfordringar
Momsfordran
Interimsfordringar, huvudsakligen inkomstrester

7 440

9 689

10 059

13 318

45 983

40 783

20

20

46 003

40 803

Ingående eget kapital

7 626

6 714

Årets resultat

2 702

912

10 328

7 626

5 818

4 733

221

246

1 474

1 335

15 277

14 205

Summa

11 Kassa och bank
Bankkonton
Kontantkassa
Summa

12 Eget kapital

Utgående eget kapital

13 Avsättningar för pensioner
Pension inkl löneskatt

14 Långfristiga skulder
Investeringsbidrag Navet

15 Kortfristiga skulder
Semesterlöneskuld
Interimsskulder, huvudsakligen inkomstförskott
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NOTER TILL RESULTAT OCH BALANSRÄKNING
belopp i tkr
Beslutade projekt

2013

2012

21 196

18 060

Pensioner individuell del, inkl löneskatt

1 290

1 220

Leverantörsskulder

2 030

6 683

Preliminär skatt

447

401

Arbetsgivaravgift

461

435

Momsskuld till Skatteverket

318

0

Övrigt
Summa

125

617

42 618

42 956

Interna poster på 1 142 tkr för 2013 och 1973 tkr för 2012 har
exkluderats från resultaträkningen.

Bilaga 1 Projektredovisning
Social välfärd och hälsa
Stärkta strukturer för kunskapsutveckling av
en evidensbaserad praktik inom Socialtjänsten
(plattformsarbete).

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:
Den plattform som har byggts upp och som håller på att
byggas upp är grunden för den evidensbaserade praktiken
inom socialtjänsten. Det finns ett tydligt fokus i den plattform som vi nu bygger upp, på att bygga och befästa en
långsiktigt hållbar struktur till stöd för kommunerna och
hälso- och sjukvården. Det arbete som vi ifrån Boråsregionen bedrivit 2013 är helt i linje, med den plan och de krav
som ställs från SKL och regeringen på en tydlighet och
långsiktighet i arbetet. En plan för långsiktighet i arbetet
med en evidensbaserad praktik har också skapats utifrån
ett Västra Götalandsperspektiv. Denna plan appliceras
även på det arbete som görs i Sjuhärad/Södra Älvsborg för
att åstadkomma en långsiktighet i arbetet.

Främja innovation och nytänkande:
Det arbete som har bedrivits inom ramen för satsningen
på en evidensbaserad praktik har synliggjort och medverkat till att kommunöverskridande satsningar gjorts, ett
organisatoriskt lärande har till viss del skapats samt att det
har skapat innovation och nytänkande i den egna organisationen, i syfte att göra skillnad för de som vi är till för.
Det har exempelvis skett en utveckling/förändring av vår
syn på exempelvis brukarmedverkan, då vi inte enbart likställer brukarmedverkan som tillgivande av information.
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Gränsöverskridande möten och samverkan:
Kontinuerligt kunskapsutbyte och jämförelser har gjorts
regionalt, men framförallt delregionalt, i syfte att lära av
varandra. Erfarenhetsutbytet och jämförelsediskussionerna
har haft sin grund i de nätverk som Boråsregionen driver,
för chefer på olika nivåer.

Utvecklingen av en evidensbaserad praktik
inom äldreområdet, ett Bättre liv för sjukaäldre

Utgångspunkten är och har varit att Boråsregionens
utvecklingsledare skall stödja regionens och kommunernas
verksamheter i att nå regeringens och SKLs uppsatta mål.
Dessa mål utgör därför de effektmål som skall uppnås.
Boråsregionens utvecklingsledare har givit samtliga
medlemskommuner de stöd som de önskat, liksom givit
kontinuerlig fortbildning, för att uppnå effektmålen. Dock
kvarstår det ett eget arbete i respektive kommun, för att nå
uppsatta mål.

Följande har vi lyckats åstadkomma:
• Samtliga kommuner och sjukhus har påbörjat registreringar i Senior alert. Tre kommuner har uppnått en
fullgod registreringsnivå, med ett fullföljande av hela
processen. Dock kvarstår ett gediget arbete för att
uppnå uppsatta mål.
• Vad det gäller Svenska Palliativregistret ligger vi på en
tredje plats, i hela landet. Vi har i dagsläget en registreringsgrad på 80,2 % samt att vi har förbättrat vårdinnehållet med 10,1 %. Det kvarstår dock ett antal registreringar för att täckningsgraden skall bli 100 %.
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• Antalet registreringar i kvalitetsregistret BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens) har ökat
under 2013.
• Antalet registreringar i kvalitetsregistret SveDem
(Svenskt Demensregister) har ökat under 2013.
• Vi har lyckats att minska de olämpliga läkemedlen,
dock kvarstår det ett arbete gällande utskrivning av
antipsykotiska läkemedel.
• Målet för undvikbar slutenvård och återinläggningar
inom 10 dagar, ändrade sig då regeringen och SKL
beslutade att indikatorn kring återinläggningar och
undvikbar slutenvård inte var tillämpbar.
Hur arbetet styrts mot de strategiska målen

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:
Arbetet med att bygga upp hållbara strukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten och angränsande
delar av hälso- och sjukvården, är ett bestående arbete.
Satsningen på ett Bättre liv för de sjuka äldre, innehåller
indikatorer och arbetssätt som genomsyrar hela äldreomsorgens framtida arbete. Praktiskt och konkret arbete
har skett i nätverk med representanter från tio kommuner
(Alingsås och Lerum ingår även i nätverket). Arbetet har
därför utgått ifrån ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv. Det stöd som Boråsregionens utvecklingsledare
har gett till regionens och kommunens verksamheter
bidrar också till att Boråsregionen är med och skapar det
goda livet i Sjuhärad/Södra Älvsborg, för de som är 65 år
eller äldre.

Gränsöverskridande möten och samverkan:
Det arbete som bedrivs inom ramen för denna satsning
handlar om regionalt och delregionalt utvecklingsarbete. I
och med detta har arbetet under 2013 bland annat handlat
om att stödja våra nätverk i att använda de gemensamma
erfarenheterna och resurserna för medlemskommunernas bästa. Aktiviteter som Boråsregionens utvecklingsledare har gjort under 2013, bygger på ett lärande och
ett erfarenhetsutbyte medlemskommunerna emellan.
Gränsöverskridande möten och samverkan är härmed en
av grundbultarna i att lyckas åstadkomma lärande och
effektiva organisationer/verksamheter. Gemensamma/
kommunöverskridande men även huvudmannaskapsöverskridande utbildningar, konferenser och seminarier har
skett vid flera tillfällen under året, i form av utbildning
kring god demensvård, god munhälsa och god vård vid
demenssjukdomar.

Främja innovation och nytänkande:
Genom att målmedvetet arbeta för att ge stöd i att åstadkomma en sammanhållen vård och omsorg kring de mest
sjuka äldre, har bland annat Boråsregionens arbete bidragit
till att kompetensnivån ökat inom utvalda förbättringsområden, liksom att nya arbetssätt och processer har
uppmuntrats och utvecklats. Det har varit nödvändigt att
tänka om och tänka rätt, för att åstadkomma ett bättre liv
för sjuka äldre.

Utveckling av en evidensbaserad praktik
inom den sociala barn- och ungdomsvården i
Sjuhärad

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:
Arbetet har skett inom ramen för SKLs och Socialdepartementets satsning på Stärkta strukturer för kunskapsutveckling. Praktiskt och konkret arbete har skett i nätverk
(arbetsgrupp och styrgrupp) med representanter från
åtta kommuner. Nätverken har varit stadigvarande eller
tillfälliga utifrån de arbetsuppgifter och målområden som
prioriterats. Jämförelsearbete mellan kommuner har skett
vilket kommer att ligga till grund för framtida gemensamt
förbättringsarbete. Erfarenhetsutbyte en viktig och från
nätverken önskvärd aktivitet.

Gränsöverskridande möten och samverkan:
Gemensamma/kommunöverskridande men även huvudmannaskapsöverskridande utbildningar, konferenser och
seminarier har skett vid flera tillfällen under året på olika
teman som t.ex. ny lagstiftning, barns brukardelaktighet, barnsamtalsutbildning, BBIC-utbildning, vägledning
kring barns hälsa och skolgång samt Västbus riktlinjer.
Kommunerna har dessutom i planerat och lagt grund för
gemensamt praktisk verksamhet genom den kommunöverskridande familjehemsutbildning som erbjudits delregionen. Temadagar/seminarier för politiker och tjänstemän
gemensamt har också genomförts.

Främja innovation och nytänkande:
Gemensamt arbete för att ta fram brukarenkäter inom
IFO-området har planerats och genomförts. Denna kan
sedan ligga till grund för årligen återkommande uppföljning men också fördjupning av arbetet med barns och
ungas brukardelaktighet. En rapport för området utsatta
barn och unga har upprättats med fokus på ett urval av
indikatorer viktiga för att förstå hur situationen ser ut för
målgruppen i Södra Älvsborg. Rapporten kan medverka
till gemensamt förbättringsarbete.
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Utveckling av en evidensbaserad praktik inom
verksamhetsområde funktionshinder

Missbruksriktlinjer och Utbildningssamordning
inom psykiska funktionshinder

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:

Arbetet har skett inom ramen för SKLs och Socialdepartementets satsning på Stärkta strukturer för kunskapsutveckling.

Strategiskt mål har varit att kompetensförsörja personal
kontinuerligt och utifrån adekvata behov. Användande av
intern utbildare för att uppnå en kostnadseffektivitet och
kontinuitet har främjat ett Sjuhäradsperspektiv. Satsningen med en utbildningssamordnare från både kommun och
region har gett ökad samverkan och samsyn över organisatoriska gränser.

Gränsöverskridande möten och samverkan:
Arrangemang: seminariedag med tema ”Barns röst”.
Samarrangemang mellan FoU Sjuhärad Välfärd och kommunalförbundet. Temadag med totalt sex olika föreläsningar riktad till båda huvudmännen inom kommun och
landsting samt till politiker och tjänstemän.

Främja innovation och nytänkande:
Olika teman runt vikten av barns och ungas brukardelaktighet och hur man inom resp verksamhet kan förbättra
arbetet med brukarmedverkan och stödja metodutvecklingen inom området.

Öppna jämförelser

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:
Arbetet har skett inom ramen för SKLs och Socialdepartementets satsning på Stärkta strukturer för kunskapsutveckling för att uppnå målet med en evidensbaserad
praktik inom socialtjänsten.

Gränsöverskridande möten och samverkan:
Kunskapsutbyte kommuner emellan genom dialogträffar
inför insamlandet av material till enkäten för sociala barnoch ungdomsvården. Seminariedag riktad till samtliga
kommuner för att ge stöd till det egna förbättringsarbetet
har genomförts.

Främja innovation och nytänkande:
Gemensamt arbete för att ta fram brukarenkäter inom
IFO-området har planerats och genomförts. Indikatorer
som visar på placerade barns utbildningsnivå har samlats
in manuellt. En rapport för området utsatta barn och
unga har upprättats med fokus på ett urval av indikatorer
viktiga för att förstå hur situationen ser ut för målgruppen
i Södra Älvsborg. Rapporten kan medverka till gemensamt
förbättringsarbete.
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Gränsöverskridande möten och samverkan:
Nätverksarbete har bedrivits kontinuerligt under året på
lokal, regional, läns- och nationell nivå för fortsatt ökad
samverkan över organisatoriska gränser. Främjar kvalitétssäkring inom missbruks- och beroendevården i hela länet.

Främja innovation och nytänkande:
Förslag på ett utbildningspaket har tagits fram och förslaget erbjuder kostnadsfria utbildningar i de evidensbaserade
metoderna med tillhörande metodstöd, uppföljning och
i samverkan med verksamheterna upprätta rutiner. Leder
till ökad kompetens- och kompetensförsörjning. Långsiktiga strukturer och en evidensbaserad praktik. Finansierar
en del av tjänsten.
Plan med erbjudande för hela länet har upprättats med
innehåll att erbjuda utbildningar i de evidensbaserade
metoderna. Främjar arbetet med att kompetensförsörja
och kvalitétssäkra metoder för handläggare och chefer i
hela länet.
Samarbete med utbildningssamordnare från regionen
(landsting) har pågått kontinuerligt under året för att
främja samverkan över de organisatoriska gränserna. Ökad
effekt på samsyn.
I samverkan med FoU Sjuhärad välfärd har det genomförts ett seminarie om Nätdroger vilket främjat nytänkande och innovation. Planering pågår av utbildning i
handläggning och dokumentation med högskolepoäng
och kursstart hösten 2014.
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Nationell eHälsa

Förutsättningarna för eHälsoarbete enligt den verksamhetsplan som skrevs ner inför 2013 ändrades p g a att den
nationella satsningen förändrades radikalt. Fem insatsområden prioriterades, eTjänster inom socialtjänsten,
mobil dokumentation och informationsåtkomst, Nationell
patientöversikt (NPÖ), digitala trygghetslarm och säker
roll- och behörighets identifikation.
Det var dock inte bara insatsområdena som förändrades,
hela upplägget gjordes om och i Västra Götaland har
Styrgruppen för strategisk samordning (SSVIT) valt att
fördela ansvarsområdena i delregionerna. Boråsregionen
tilldelades digitala trygghetslarm baserat på det arbete som
Borås och Ulricehamn genomfört i Hjälpmedelsinstitutets
projekt gällande digitala trygghetslarm i syfte att kunna
nyttja den kunskap som finns och sprida den till övriga
Västra Götalands kommuner. Representanter från kommunerna deltar också i andra delregioners projekt där de
ingår i arbets- eller referensgrupper.
En stor del av 2013 har gått åt till att administrera och
planera för de förändrade förutsättningarna gällande
nationell eHälsa. Därmed har projekten i delregionerna
inte påbörjats förrän i oktober och kommer att genomföras
fram till 2014-12-31. Förhoppningen är att förutsättningarna som tagits fram 2013 och det arbetssätt som valts
även fungerar för eHälsa 2014, men det är dock något som
visar sig första kvartalet 2014 när det är troligt att nästa
års eHälsosatsningar kan börja skönjas nationellt. Uttalat
från Socialdepartementet och SKL är ambitionen att de
fem områden som prioriterats 2013 skall vara aktuella
fram till 2015.
Genom att ta fram väl underbyggda beslutsunderlag skall
detta borga för kloka beslut. Genom att ha en aktiv omvärldsbevakning skall nätverk för IT-chefer och verksamhetsrepresentanter inom vård och omsorg ha den senaste
informationen från regional och nationell nivå.
• Säker inloggning, dels utökad användning av de
SITHS-kort som finns i verksamheterna men även
fortsatt arbeta med att utvärdera andra lösningar och
arbeta med att finna kostnadseffektiva koncept kring
säker inloggning.
• Kartläggning av verksamhetssystem, inventering av
befintliga system i syfte att utöka samverkan gällande
kunskap, utbildning, utveckling, samt verka för samverkan vid upphandling av verksamhetssystem.
• Förvaltning av kommunikationslösning Kommunikationstorget, som ger möjlighet till samverkan mellan
kommunerna i Sjuhärad men också samverkan med
andra kommuner i Västra Götaland.
• Distansmötesverktyg, verka för att utveckla användningen av distansmötesverktyg ex videokonferens inom

kommunerna i Sjuhärad, ex vid vårdplanering. Detta
för att minska det faktiska resande och att effektivisera
verksamheterna i respektive kommun.

Utbildning och Kompetens
Teknikcollege Sjuhärad

Uppgift
Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där
utbildningsanordnare och företag samverkar tätt kring
innehåll och utformning av utbildningsprogrammen.
Detta i syfte att öka attraktionskraften och kvaliteten på
tekniskt inriktade utbildningar enligt de tio nationellt
fastställda kriterierna.
Processledarens uppgift, att regionalt samordna ledningsgruppernas arbete inom ramen för TC Sjuhärad, sker
genom att bistå dessa aktörer i utvecklingsarbetet inom
och mellan gymnasieprogrammen. I det nationella arbetet
inom Riksföreningen Teknikcollege samarbetar förbundskansliet med andra certifierade regioner. Målet är att TC
Sjuhärad ska godkännas vid en granskning för återcertifiering under år 2014.

Hur arbetet styrts mot de strategiska målen

En Boråsregional styrgrupp är ansvarig för uppföljningen
av utvecklingen enligt de tio nationellt fastställda kriterierna. Utvärderingen baseras på det arbete som utförs lokalt
i de fyra områdena i Boråsregionen. Därmed ska hänsyn
tas till de olika lokala förutsättningar som råder. Utvecklingsarbetet sammanställs och dokumenteras varje år i en
gemensam verksamhetsberättelse.

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:
Konceptet Teknikcollege har i ett långsiktigt perspektiv
målet att dels kvalitetssäkra utbildningsinnehållet genom
kontakterna med blivande arbetsgivare, dels att locka fler
att välja tekniska utbildningar.
Resultat: I slutet av läsåret 2011/2012 fanns ca 350
elever under Teknikcollege paraply, i november 2012 var
antalet uppe i fler än 700 elever. Under läsåret 2013/2014
beräknades antalet elever inom ramen för Teknikcollege
Sjuhärad vara uppe i knappt 1 000. Detta förverkligades
dock inte då en av gymnasieskolorna valde att inleda
TC-arbetet i liten skala genom att endast låta en programinriktning lyda under TC-kriterierna. Ur detta perspektiv
har målsättningen att nästan 1 000 elever skulle omfattas
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av TC Sjuhärad, inte uppnåtts. Dock har gymnasieskolorna lyckats intressera fler elever för tekniksektorn.

detta ge upphov till mer medvetna satsningar på olika
teknikprogram.

I Boråsregionen har TC Sjuhärad organiserat sig i fyra områden. Ett av dessa områden har under året tagit beslutet
att under nästa läsår avveckla möjligheten att studera inom
ramen för TC. Därmed kommer detta område inte att
ingå i återcertifieringsprocessen vilket innebär att de även
avsäger sig att finansiera det regionala arbetet. Övriga tre
områden arbetar vidare för att gemensamt öka elevintresset för tekniska yrken i Boråsregionen.

Resultat: Under år 2013 har det uppdagats att alla gymnasieskolor inte lyckats attrahera elever att söka eller läsa
enligt TC-konceptet. Till följd av detta har ett av Boråsregionens TC-områden valt att avstå från en omcertifiering.

Förprocess Vård-/och Omsorgscollege
Boråsregionen

Uppgift
Gränsöverskridande möten och samverkan:
Idén för Teknikcollege bygger på tät samverkan mellan
olika aktörer; näringslivet, kommunerna och de enskilda
skolhuvudmännen. I Boråsregionen är dessa aktörer tvärprofessionellt sammansatta i en Boråsregional styrgrupp
samt fyra lokala styrgrupper.
Resultat: Totalt har styrgrupperna sammanträtt vid drygt
25 tillfällen. Under dessa möten har aktörerna främst diskuterat marknadsföring av TC-program och finansiering.
Dels har styrgrupperna initierat diskussioner kring viss
företagssponsring, dels har diskussionerna rört problematiken med en mer långsiktig finansiering av den Boråsregionala samordningen.
Processledaren för TC Sjuhärad har kontinuerligt utbytt
idéer och erfarenheter med andra collegeregioner, något
som visat sig gynnsamt för införande av goda exempel.

VO-college är en avtalad samverkansform som på både
nationell, regional och lokal nivå samlar utbildningsanordnare och arbetsgivare för kvalitativt bra omsorgsutbildningar och utveckling av vård-/och omsorgsverksamheter.
Under direktionsmötet 2013-02-08 beslutades att Boråsregionen skulle inleda en förprocess för att ev erhålla status
som Vård-/och Omsorgscollege. I detta beslut bifölls även
tillväxtansökan för att finansiera en Boråsregional samordning. Sjuhärads kommunalförbund projektanställde en
processledare som tillträdde sin tjänst i augusti.
Innan processledaren fanns på plats inledde förbundskansliet arbetet med att informera olika grupperingar om
beslutet och konceptet VO-college. Dels anordnades två
större informationsmöten, dels besöktes de berörda huvudmännen på sina arbetsplatser. Under de informationsmöten som hölls med alla berörda aktörer framkom en stark
önskan om collegesamverkan då det fanns problemområden och farhågor inför framtida kompetensbrist.

Främja innovation och nytänkande:
De nationellt fastställda kriterierna är i sig ett nytänk genom kraven på arbetsmarknadsanpassad teori varvat med
arbetspraktik för eleverna.
Resultat: I Boråsregionen fungerar samarbetet mellan de
lokala storföretagen och de enskilda gymnasiekolorna bra.
De mindre och medelstora teknikföretagen har dock sämre förutsättningar att avsätta tid för att delta i de samverkansforum som arrangerats. Detta påverkar möjligheterna
till idé-/och erfarenhetsutbyte ur alla företagsperspektiv.
Genom praktiken har dock Boråsregionens elevgrupper
visat ett stort mått av innovation i sina kontakter med
handledarna och företagen.

Effektmål
TC Sjuhärad ska öka attraktiviteten för tekniska utbildningar samt utveckla kvaliteten enligt nuvarande och
kommande arbetsmarknadsbehov. I förlängningen kan
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Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:
Boråsregionen står inför samma utmaningar gällande
kompetensförsörjning som alla andra svenska regioner.
Verksamheter inom vård och omsorg kommer att ha stora
rekryteringsbehov framöver. Efterfrågan på personal med
adekvat utbildning, gymnasial såväl som eftergymnasial
och akademisk, kommer att bli särskilt stor när fyrtiotalistgenerationen går i pension. Samtidigt genomgår vård-/
och omsorgsverksamheterna stora förändringar och färre
människor lockas av att arbeta inom denna sektor.
I detta perspektiv är avtalad collegesamverkan mellan de
huvudmän som har ansvaret för vård och omsorgsverksamhet i Boråsregionen en framkomlig väg för att lösa
problematiken.
Resultat: Inom ramen för förprocessen har samtliga medlemskommuner tagit ställning till att ingå i arbetet vilket
resulterat i att två av kommunerna valt att stå utanför detta inledande processarbete. Därefter har övriga huvudmän

kommunfullmäktiges handlingar | 18 Juni 2014

som kontaktats och involverats i collegearbetet dels varit
positiva till att medverka dels uttryckt flera problemområden som på sikt kan lösas genom ett tvärprofessionellt och
långsiktigt samarbete.

påbörjat sitt utvecklingsarbete inför ex formerandet av en
regional styrgrupp och ett förslag till organisationsskiss.
Därutöver har diskussioner initierats för att skapa underlag
till den regionala ansökan.

Gränsöverskridande möten och samverkan:

Kompetensplattform Boråsregionen

Under första halvåret formerades en grupp bestående
av representanter från de berörda verksamheterna och
huvudmännen. Gruppen fick uppdraget att dels fungera
som en förlängd arm mellan VOcollegearbetet på Sjuhärads kommunalförbund och sina arbetsplatser, dels som en
stödgrupp för processledaren då denne fanns på plats.
Resultat: Förbundskansliets planer på en smidig övergång
inför processledarens tillträde har fungerat enligt planerna.
Den grupp som formerades har uppfyllt kraven som informationsbärare och bollplank till processledaren. Under
hösten 2013 har arbetsgruppen fastställt månadsvisa
möten då bl a bristen på och ett beslut om kartläggning av
befintliga praktikplatser diskuterats. Därutöver samarbetar
gruppen kring framtagande av uppgifter som ska tydliggöra nyttan av VO-samverkan i Boråsregionen.
Processledaren har sökt flera regionala kontakter genom
att, tillsammans med arbetsgruppen samt på egen hand,
göra studiebesök hos andra VO-collegeregioner. Därutöver
har riksföreningen VO-college inbjudit alla processledare
till ett antal riksmöten i syfte att utveckla svenska kriterier
kring problemområden för det regionala VO-arbetet.

Främja innovation och nytänkande:
Den samverkan som uppnås genom all collegesamverkan främjar innovativa lösningar på både organisation,
administration och innehåll i utbildnings-/kompetenssatsningar.
Resultat: Då 2013 års arbete har utmynnat i en påbörjad
collegesamverkan kan resultatet bli tydligt gällande de nya
arenor och samarbetsvägar som utvecklats. Det är först då
tydliga mätningar kan utföras.

Effektmål
De långsiktiga effektmålen kan inte mätas förrän förprocessen är avslutad i slutet av år 2014. Under år 2013 har
processarbetet enligt den målsättning som förbundskansliet formulerat, utvecklats enligt plan.
Resultat: Samtliga berörda huvudmän är kontaktade och
informerade om den påbörjade collegesamverkan, en arbetsgrupp är formerad och processledaren har rekryterats
och installerat sig i rollen. Tillsammans har dessa personer

Uppgift
Kansliets uppgift i de processarbeten som pågått under
året mellan olika aktörer i medlemskommunerna samt
med andra aktörer, såsom ex VGR, övriga kommunalförbund i Västra Götaland, Högskolan i Borås, Arbetsförmedlingen och branschråd, har varit att stödja samt bistå
dessa grupperingar i/med samordnande insatser. Kansliet
har även en viktig funktion gällande inhämtande av
omvärldskunskap i syfte att söka initiera viktigt processarbete.

Hur arbetet styrts mot de strategiska målen

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:
Varje insats som skett inom ramen för Kompetensplattform Boråsregionen har haft ett tydligt delregionalt
perspektiv och harmonierat med Västra Götalands
utvecklingsarbete. Boråsregionen förutsätts fortsätta sitt
delregionala arbete med kompetensplattform, samverka
med och ta del av utvecklingsarbetet för en förbättrad
kompetensförsörjning inom Västra Götaland och med
övriga kommunalförbund.

Gränsöverskridande möten och samverkan:
Kompetensplattform Boråsregionen kan inte byggas utan
ett stort engagemang från lokala arbetsgivare och kommunala såväl som statliga aktörer.
Resultat: Fler aktörer än tidigare har involverats för
förslag till styrning och inriktning av processarbetet
under första hälften av år 2013, aktörer från både offentlig
sektor och näringslivet. Arbetet mellan olika offentliga
sektorer måste stärkas ytterligare på tvärprofessionella
arenor. Planering för en dylik utveckling har gjorts och
denna planering måste fortsätta att förankras och realiseras. Möten och idéutbyte med statliga myndigheter som
Arbetsförmedlingen, Skolverket och YH-myndigheten har
ägt rum. En planering för att intensifiera informationen
om kompetensplattformen har formulerats och de insatser
som angetts måste iscensättas snarast.

B 393

kommunfullmäktiges handlingar | 18 Juni 2014

Främja innovation och nytänkande:
Regeringsuppdraget, att etablera kompetensplattformar,
har stimulerat till nytänkande kring samverkan vilket skapat lärandeprocesser bland ett stort antal berörda aktörer.
Utbildningssektorn har i större utsträckning än tidigare
blivit medveten om de krav som ställs på arbetsmarknaden
och från arbetsgivare. Omvärldens krav på effektiv omställning har i viss mån påverkat de berörda utbildningsaktörernas inre arbete, men kräver fortsatt arbete, fr a
genom information och genom att skapa arenor för utbyte
av idéer och erfarenheter.
Resultat: Ledningsgruppen för Kompetensplattform
Boråsregionen har gjort omtag och ökat sin bredd med fler
aktörer från både offentlig sektor och det privata näringslivet. Branschrådsarbetet har resulterat i en ny YH-ansökan
för delregionen. Boråsregionen har deltagit i det alltjämt
pågående utvecklingsarbetet inom Kompetensplattform
Västra Götaland och är delaktigt i utveckling av verktyg
för SYV-verksamhet, informationsportal för validering och
verktyg för utbildningsplanering.
Effektmål: Enligt de effektmål som angavs i verksamhetsplan 2013 har den av politiker sammansatta beredningsgruppen för Utbildning och Kompetens samt ledningsgruppen för Kompetensplattform Boråsregionen, under
första halvåret haft samråd och beslutat vilka mål och
delmål som ska sättas upp.
Resultat: Med utgångspunkt från styrdokumentet ”Kompetensplattform Västra Götaland – Handlingsplan” har
förutsättningar för att på sikt skapa ett delregionalt kunskapsunderlag och analysmaterial om kompetensbehov initierats. Genom bl a kontakter med analysenheten på VGR
och Arbetsförmedlingen, dels genom utvecklingsarbete för
att ta fram relevant verktyg för kompetensbehovsinventering på företag och genom det gemensamma arbetet inom
Västra Götaland med ”Verktyg för utbildningsplanering”
(VUP), kommer bättre underlag för analyser och beslut att
finnas tillgängligt under det fortsatta Boråsregionala arbetet. Fler aktörer från redan befintliga nätverk, exempelvis
Arbetsförmedlingen och kommunala företrädare för sina
organisationer, personalenheterna och näringslivsenheterna har knutits till kompetensplattform Boråsregionen.
Även fler kontakter med det privata näringslivet finns
nu representerade i denna ledningsgrupp, genom större
enskilda aktörer med egen kompetensplanering men även
genom företrädare för mindre och/eller medelstora företag
eller företagsnätverk. Branschrådet för e-handel och logistik har under år 2013 arbetat fram en YH-ansökan för en
för branschen angelägen utbildning.
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Revisionsberättelse för Sjuhärads
kommunalförbund
Orgnr 222000-1008
Vi har granskat Sjuhärads kommunalförbunds årsredovisning för 2013. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och vi har inte funnit
något som ger anledning till anmärkning.
Vi har utnyttjat sakkunnigt biträde från Borås Stads revisionskontor i vår granskning.
Vi tillstyrker
att årsredovisningen fastställs och
att	förbundsdirektionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2013.
Borås 2014-03-20
Boris Prejde		
Per-Gunnar Bergman
Jan-Åke Andersson

Mai Andersson
Ingrid Isaksson

Bilaga
Det sakkunniga biträdets granskningsrapport.

Från Stadsrevisionen

Granskningsrapport

Sjuhärads kommunalförbund
Granskning av årsredovisning
2013
Vid granskning av Balans- och Resultaträkningarna har
följande moment utförts:
• Avstämning av ingående balanser.
• Avstämning mot redovisningen.
• Avstämning mot specifikationer och noter.
Balans- och Resultaträkning är upprättad i enlighet med
lagen om kommunal redovisning och ger en, i allt väsentligt, rättvisande bild av ekonomisk ställning per den 31
december 2013. Det egna kapitalet uppgår till 10 328 tkr
(7 626 tkr) inklusive årets resultat på 2 702 tkr (912 tkr)
Föregående års siffror inom parantes.
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Det finansiella målet är att det egna kapitalet skall uppgå
till cirka 4 mnkr. Detta mål överskrids med bred marginal
i årets bokslut.
På grund av en felsummering har bokförda intäkter under
2013 blivit 216 000 kr för höga. Felet kommer att korrigeras under 2014.
Det kan noteras att många externa projekt som beviljats
stöd under perioden 2008-2013 inte rekvirerat några
pengar.
I årsredovisningen beskrivs “kansliets” verksamhet utifrån
hur arbetet styrts mot de strategiska målen. Navet och
Medarbetarcentrum gör en mer konkret redovisning av
mål och måluppfyllelse.

Granskning av intern kontroll
En intern kontrollplan har upprättats under året som
antogs av direktionen 2013-09-20.
En basgranskning har genomförts med inriktningen på
ekonomi- och personaladministrativa rutiner. Bland annat
konstaterades brister i dokumentationen.
En kompletterande basgranskning/verifikationsgranskning och uppföljning av den interna kontrollen har också
genomförts. Granskningen har omfattat hantering av:
• Representation, konferenser m m Här vill vi poängtera
vikten av att ange syfte och deltagare på fakturor och
kvitton.
• Personalvårdsförmåner.
• Ledigheter (semester, flexledighet).
• Förmånsbilarna (avtal, förmånsvärde, drivmedel, körjournaler).
• Kontokort (fakturaunderlag).
• Inventarier (register över stöldbegärliga inventarier).
• Delegationsordningen.
Resultat och iakttagelser har stämts av och diskuterats
med förbundsdirektören.
Granskningarna har utförts enligt god revisionssed i
kommunal verksamhet. Jag har inte funnit något som ger
anledning till anmärkning.
Borås 2014-02-26
Lars Magnusson
Certifierad kommunal revisor
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Nr 55
Miljömålsuppföljning – Miljörapport 2013
2014-05-12

Dnr 2013/KS0428 403

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antog 2012 Borås Stads Miljömål
2013-2016. I Miljörapport 2012 redogörs för miljöarbetet
i kommunen, med fokus på miljömålsarbetet. I största
möjliga mån har dataprogrammet Stratsys använts för
rapportering, men nybörjarproblem gör att allt arbete
inte kommer med korrekt, alternativt inte alls. Miljö- och
konsumentnämnden, som sammanställer rapporten, efterfrågar tätare redovisning, inklusive att lyfta fram hinder i
arbetet och förslag till lösningar.
De områden som varit framgångsrika under året är främst
miljöledningssystem, Grön Flagg för skolor och förskolor,
samt inköp av miljöanpassad el. Miljöledningssystem
och miljöutbildning bedöms vara nyckeln till framgång i
övriga miljömål.
För första gången har klimatavgift använts som kompensering för gjorda tjänsteresor med bil och flyg. Tjänsteresor
med flyg gav upphov till utsläpp av 724 ton koldioxid.
Samtidigt var utsläppen från tunga fordon (arbetsfordon,
lastbilar och bussar) 1 008 ton och från lätta fordon (personbilar, lätta lastbilar och minibussar) 1 045 ton. Avgiften
förväntas leda till bättre analys och ökad stimulans till att
följa miljömålen.

Av de 39 miljömålen är det 10 som inte bedöms möjliga
att nå 2016 med idag beslutade eller planerade styrmedel.
Dessa handlar om systematisk hållbarhetsundervisning
i skolor och förskolor, krav på hållbart byggande, skydd
av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, fossilbränslefria
tjänsteresor eller miljöfordon, miljöfordon för arbetsfordon
och transporttjänster, renovering med bästa energiteknik,
optimerade transporter och leveranser, produktion av
vindkraft, kunskap och strategi för att hantera Viskans
föroreningar, samt fler hektar ädellövskog.
Lokal miljöpåverkan som har en tydlig koppling till social
och ekonomisk hållbarhet behöver lyftas fram. Att skydda
20 % av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna verkar
t ex svårt att nå om det inte finns några bevarandeplaner
planerade i verksamhetsplanen, vilket det inte gör för
2014. Att undervisa om hållbarhet i skolor och förskolor
verkar svårt att göra när skolornas ekonomi begränsar, tex
bedöms det behövas två till tre miljoner kronor extra för
skolskjutsar för besök av aktiviteter.
Rapporten översänds till Kommunfullmäktige för information.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Rapporten läggs till handlingarna.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP), Marie
Friden (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Annette Carlsons alternativa förslag (bilaga).
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson Bengt Himmelmann
Kommunalråd Samhällsplaneringschef
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Alternativt förslag
Miljömålsuppföljning – Miljörapport 2013
Kommunfullmäktige antog 2012 Borås Stads Miljömål
2013-2016. I Miljörapport 2013 redogörs för miljöarbetet
i kommunen, med fokus på miljömålsarbetet. I största
möjliga mån har dataprogrammet Stratsys använts för
rapportering, men nybörjarproblem gör att allt arbete
inte kommer med korrekt, alternativt inte alls. Miljö- och
konsumentnämnden, som sammanställer rapporten, efterfrågar tätare redovisning, inklusive att lyfta fram hinder i
arbetet och förslag till lösningar.
De områden som varit framgångsrika under året är främst
miljöledningssystem, Grön Flagg för skolor och förskolor,
samt inköp av miljöanpassad el. Miljöledningssystem och
miljöutbildning bedöms vara nyckeln till framgång i övriga miljömål. Det ska i sammanhanget påpekas att Grön
Flagg inte är allena rådande. Det är inte Kommunstyrelsens uppgift att styra det pedagogiska arbetet på skolorna.
För första gången har klimatavgift använts som kompensering för gjorda tjänsteresor med bil och flyg. Tjänsteresor
med flyg gav upphov till utsläpp av 724 ton koldioxid.
Samtidigt var utsläppen från tunga fordon (arbetsfordon,
lastbilar och bussar) 1 008 ton och från lätta fordon (personbilar, lätta lastbilar och minibussar) 1 045 ton. Avgiften
förväntas leda till bättre analys och ökad stimulans till att
följa miljömålen.

Av de 39 miljömålen är det 10 som inte bedöms möjliga
att nå 2016 med idag beslutade eller planerade styrmedel.
Dessa handlar om systematisk hållbarhetsundervisning
i skolor och förskolor, krav på hållbart byggande, skydd
av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, fossilbränslefria
tjänsteresor eller miljöfordon, miljöfordon för arbetsfordon
och transporttjänster, renovering med bästa energiteknik,
optimerade transporter och leveranser, produktion av
vindkraft, kunskap och strategi för att hantera Viskans
föroreningar, samt fler hektar ädellövskog.
Lokal miljöpåverkan som har en tydlig koppling till social
och ekonomisk hållbarhet behöver lyftas fram. Att skydda
20 % av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna verkar
exempelvis svårt att nå om det inte finns några bevarandeplaner planerade i verksamhetsplanen, vilket det nte gör
för 2014. Att undervisa om hållbarhet i skolor och förskolor verkar svårt att göra närskolornas ekonomi begränsar,
exempelvis bedöms det behövas två till tre miljoner kronor
extra för skolskjutsar för besök av aktiviteter.
Rapporten översänds till Kommunfullmäktige för information.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Rapporten läggs till handlingarna
KOMMUNSTYRELSEN
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Från Miljö- och konsumentnämnden
Protokollsutdrag 2014-03-25

§ 49
Miljörapport 2013
– uppföljning av miljömålen
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i december 2012 anta
Borås Stads Miljömål 2013-2016. Miljömålen är en lokal
anpassning till Sveriges nationella miljökvalitetsmål
och syftar till att minimera organisationen Borås Stads
miljöpåverkan men även till att nå målet att Borås blir en
ledande miljökommun.
Totalt sett har de nya miljömålen givit Borås Stads miljöarbete en skjuts framåt. Exempel där etappmålsarbetet
skett framgångsrikt är i arbetet med miljöledningssystem
för förvaltningar och bolag, Grön Flagg för skolor och
förskolor samt inköp av miljöanpassad el till organisationen Borås Stad.
För första året har en klimatkompensering gjorts för
tjänsteresor med flyg och bil och klimatkompenseringsavgiften bedöms kunna fungera som en motor i miljömålsarbetet. Klimatkompenseringen leder till en bättre analys
av genomförda resor och klimatavgiften används till att
genomföra åtgärder som stimulerar till att miljömålen nås.
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I syfte att ytterligare vässa miljöarbetet och bidra till att
fler av etappmålen nås till målåret 2016 föreslår Miljöförvaltningen följande åtgärder:
• Inför första tertialrapporteringen 2014 uppmanas samtliga förvaltningar och bolag att beskriva hur de avser
att nå de etappmål de berörs av. I de fall nämnder och
bolag ser några specifika hinder i arbetet bör det lyftas,
tillsammans med förslag till lösningar för hur arbetet
ska kunna utvecklas framgångsrikt. Är framgången
avhängig ytterligare resurser är det viktigt att detta
hanteras i det ordinarie budgetarbetet.
• Miljöförvaltningen anser att målen som rör miljöledningssystem och miljöutbildning utgör en nyckel till
framgång även i övriga mål, varför förvaltningar och
bolag uppmanas prioritera dessa mål.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 mars 2014.

Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden godkänner Miljörapport
2013 och översänder redovisningen till Kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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2014-03-12

Ärendet

Från Miljöförvaltningen

Kommunfullmäktige beslutade i december 2012 anta
Borås Stads Miljömål 2013-2016. Miljö- och konsumentnämnden ska i samband med årsredovisningen sammanställa hur Borås Stads förvaltningars och bolags miljömålsarbete fortlöper. Denna sammanställning bifogas
tjänsteskrivelsen i form av Miljörapport 2013.

Tjänsteskrivelse

Miljörapport 2013
– uppföljning av miljömålen
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i december 2012 anta
Borås Stads Miljömål 2013-2016. Miljömålen är en lokal
anpassning till Sveriges nationella miljökvalitetsmål
och syftar till att minimera organisationen Borås Stads
miljöpåverkan men även till att nå målet att Borås blir en
ledande miljökommun.
Totalt sett har de nya miljömålen givit Borås Stads miljöarbete en skjuts framåt. Exempel där etappmålsarbetet
skett framgångsrikt är i arbetet med miljöledningssystem
för förvaltningar och bolag, Grön Flagg för skolor och
förskolor samt inköp av miljöanpassad el till organisationen Borås Stad.
För första året har en klimatkompensering gjorts för
tjänsteresor med flyg och bil och klimatkompenseringsavgiften bedöms kunna fungera som en motor i miljömålsarbetet. Klimatkompenseringen leder till en bättre analys
av genomförda resor och klimatavgiften används till att
genomföra åtgärder som stimulerar till att miljömålen nås.
I syfte att ytterligare vässa miljöarbetet och bidra till att
fler av etappmålen nås till målåret 2016 föreslår Miljöförvaltningen följande åtgärder:
• Inför första tertialrapporteringen 2014 uppmanas samtliga förvaltningar och bolag att beskriva hur de avser
att nå de etappmål de berörs av. I de fall nämnder och
bolag ser några specifika hinder i arbetet bör det lyftas,
tillsammans med förslag till lösningar för hur arbetet
ska kunna utvecklas framgångsrikt. Är framgången
avhängig ytterligare resurser är det viktigt att detta
hanteras i det ordinarie budgetarbetet.
• Miljöförvaltningen anser att målen som rör miljöledningssystem och miljöutbildning utgör en nyckel till
framgång även i övriga mål, varför förvaltningar och
bolag uppmanas prioritera dessa mål.

Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden godkänner Miljörapport
2013 och översänder redovisningen till Kommunstyrelsen.

Miljöförvaltningens synpunkter
2013 har varit det första året med Borås Stads nya miljömål, som antogs i december 2012. Miljömålen är en
lokal anpassning till Sveriges nationella miljökvalitetsmål
och syftar till att minimera organisationen Borås Stads
miljöpåverkan men även till att nå målet att Borås blir en
ledande miljökommun. Under 2013 har miljömålsarbetet inneburit en omställningsprocess. Förutom ändrade
rutiner för rapportering förväntas nämnder och bolag leda
processen för att etappmålen nås på ett annat sätt än tidigare. För vissa etappmål har det nya sättet att arbeta fallit
väl ut, medan startsträckan har varit längre för andra.
Totalt sett har de nya miljömålen givit Borås miljöarbete
en skjuts framåt. Framförallt kan arbetet med miljöledningssystem och Grön flagg nämnas. Av förvaltningarna
är det endast två som varken startat eller planerat att starta
implementeringen av ledningssystem för miljö. Av bolagen
är det framförallt de mindre bolagen som inte påbörjat sitt
arbete med miljöledningssystem. Vad gäller Grön Flagg,
som är ett ledningssystem för skolor och förskolor, har under 2013 andelen skolor med utmärkelsen Grön Flagg ökat
från 16 till 25 % av samtliga förskolor, skolor och gymnasier. Det är långt kvar till målet att samtliga enheter ska
arbeta med Grön Flagg eller annat miljöledningssystem,
men målet har ändå en positiv utveckling och det planeras
för fler åtgärder som ytterligare ska stödja arbetet.
Andra exempel där miljömålen givit god effekt är arbetet
för minskat matsvinn och klimatanpassade menyer. Det
är viktigt att det goda arbetet som bedrivits på skolorna
under 2013 fortsätter. Vår mat har en hög klimatpåverkan
och att både jobba med en klimatanpassning av menyerna
och minska mängden slängd mat är angeläget både ur ett
miljömässigt och ett ekonomiskt perspektiv. Andelen ekologisk mat ligger på samma nivå som år 2012, men med
planerade och genomförda åtgärder är förhoppningarna
goda att andelen ökar framöver. Stadsdel Väster har från
och med 2014 det samordnade ansvaret för all kostverksamhet i kommunen vilket bedöms kunna underlätta att
öka andelen ekologisk mat. Dessutom har stor vikt lagts
vid ny livsmedelsupphandling, effekten av det arbetet
kommer dock tidigast att märkas under 2015.
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Positivt är också att av den el som används inom kommunens organisation kommer 57 % från förnybara källor
och uppfyller Miljöstyrningsrådets spjutspetskriterier.
Under 2012 köptes inte någon miljömärkt el in, så detta
är en stor minskning av organisationens miljöbelastning.
Andelen förnybar el bedöms öka även under nästa år.
Energianvändningen i kommunens lokaler och bostäder
minskar trots större ytor.
Tyvärr ökar energianvändningen för transporter vilket
kommer att analyseras mer inom arbetet med klimatkompensering för tjänsteresor. Positivt är att en stor del
av dieselanvändningen har ersatts av talloljediesel som är
förnybar till 20 %.
Under 2013 har arbetet med kommunens klimatkompensering för tjänsteresor, som sker med flyg och bil, för
första året arbetats in i verksamheterna vilket kommer
att leda till en bättre analys och medvetenhet kring vilka
resor som görs och om resorna följer styrdokumentet
Riktlinjer för resor eller inte. Klimatkompenseringen ser
ut att kunna bli en motor i miljömålsarbetet och bland de
åtgärder som genomförts för klimatavgiften kan nämnas
miljöutbildning av personal, kostnader för implementering
av miljöledningssystem, inköp av elcyklar, installation av
elmätare samt ersättning av bensindrivna arbetsredskap
mot laddningsbara.
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Några av målen ser efter den arbetsinsats som skett under
2013 inte ut att kunna nås till 2016. I syfte att ytterligare
vässa miljöarbetet i organisationen föreslår Miljöförvaltningen följande åtgärder:
• Inför första tertialrapporteringen 2014 uppmanas
samtliga förvaltningar och bolag beskriva hur de avser
att nå de etappmål de berörs av. I de fall nämnder och
bolag ser några specifika hinder i arbetet bör det lyftas,
tillsammans med förslag till lösningar för hur arbetet
ska kunna utvecklas framgångsrikt. Är framgången
avhängig ytterligare resurser är det viktigt att detta
hanteras i det ordinarie budgetarbetet.
• Miljöförvaltningen anser att målen som rör miljöledningssystem och miljöutbildning utgör en nyckel till
framgång även i övriga mål, varför förvaltningar och
bolag uppmanas prioritera dessa mål.
MILJÖFÖRVALTNINGEN
Leif Schöndell Johanna Johansson
Miljöchef
Miljöutredare

Bilaga
Miljörapport 2013
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Miljörapport 2013
Illustrationer Ida Brogren
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Innehållsförteckning
Inledning
Hållbara perspektiv

Mål 1. Borås Stad har hög kompetens inom miljöområdet
Mål 2.	Barn och ungdomar får grund för miljöengagemang
Mål 3.	Borås är en matsmart kommun
Mål 4. Miljökrav och etiska krav ställs vid upphandling
Hållbar samhällsplanering
Mål 5. Borås planerar för ett hållbart samhälle
Mål 6. Bättre förutsättningar för en hälsosam livsmiljö
Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås
Mål 7.	Borås Stad arbetar för att bli en fossilbränslefri organisation
Mål 8. Energianvändningen är mer effektiv
Mål 9. Minskad miljöpåverkan från trafiken
Mål 10. Ökad andel förnybara energikällor
Hållbar natur
Mål 11.	Minskad tillförsel av näringsämnen och föroreningar till sjöar och vattendrag
Mål 12. Bättre status för den biologiska mångfalden

Inledning
Kommunfullmäktige beslutade 2012 om Borås Stads
miljömål 2013-2016. Borås Stad har valt att arbeta med
att nå de nationella miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade
områden. Områdena är Hållbara perspektiv, Hållbar samhällsplanering, Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås
samt Hållbar natur. För varje prioriterat område har ett
antal mål och etappmål utarbetats. Målen anger vad vi vill
uppnå och etappmålen definierar steg på vägen för att nå
målen. Etappmålen ska uppnås under tiden 2013–2016.
För respektive etappmål framgår vilken nämnd eller bolag
som har huvudansvar för att leda arbetet för att nå målet.
Kommunens löpande arbete, som Miljö- och konsumentnämndens tillsyn eller miljöövervakning som styrs av
regelverk, finns inte med som mål och etappmål.
I budget 2013 fick Miljö- och konsumentnämnden i uppdrag att ta fram och presentera en plan för redovisning och
uppföljning av de nya miljömålen. Miljömålen kommer att
följas upp i samband med nämnders och bolags tertialrapportering samt årsredovisning. För nämnderna sker
inrapporteringen via Stratsys-systemet. Redovisningarna
nämndbehandlas för att säkerställa en hög kvalitet och ett
väl förankrat miljöarbete.
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Miljöförvaltningen sammanställer och analyserar miljömålsarbetet och föreslår vid behov åtgärder i syfte att
effektivisera arbetet och öka chanserna att målen nås.
Sammanställningen redovisas till Kommunstyrelsen.
Arbetet med miljömålen och indikatorer för att följa miljösituationen i Borås åskådliggörs kontinuerligt i Borås Stads
miljöbarometer.
I Miljörapport 2013 redovisas hur arbetet fortskrider med
Borås Stads miljömål 2013-2016. En etappmålsbedömning av målen har gjorts av de nämnder som ansvarar för
respektive etappmål. Dessa bedömningar presenteras i rapporten tillsammans med redogörelse för det åtgärdsarbete
som pågår och de indikatorer som används för att mäta
arbetet. Om etappmålsbedömning saknats från ansvarig
nämnd har Miljöförvaltningen tagit fram en bedömning
utifrån inkommen redovisning av åtgärder och uppföljning av indikatorer. Målsättningen är dock att ansvarig
nämnd skall göra denna bedömning framöver.
En dialog förs kontinuerligt med etappmålsansvariga
nämnder genom ledning och miljökoordinator om miljömålsarbetets utveckling och fortsatt åtgärdsarbete utifrån
resultatet i årets uppföljning. En översikt av etappmålen
presenteras nedan.
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Mål som nås med idag beslutade styrmedel
och med åtgärder genomförda före 2016

•

Mål som är nära att nås. Det finns idag planerade styrmedel som beslutas före 2016

•

2b

Alla förskolor, skolor och gymnasier har ett miljöledningssystem

1a

Alla förvaltningar och bolag arbetar enligt ett
miljöledningssystem

3b

Borås Stads skolrestauranger arbetar med klimatanpassade menyer

1b

Miljöutbildning för alla anställda

3c

Matsvinnet ska minska i de offentliga köken

3a

Minst 25 procent av alla livsmedel är ekologiska

5c

Borås Stads identitet stärks genom kunskap om
äldre bebyggelse

4a

Miljökrav och etiska krav ställs vid upphandling
av varor och tjänster

5d

Förbättrade mötesplatser

4b

Beakta livscykelkostnad vid inköp

6a

Minst 20 procent av skolor och förskolor har en
kvalitetssäkrad innemiljö

4c

De hälso- och miljöfarliga ämnena i upphandlade
varor minskar

6b

Minskade bullernivåer på förskolor – Målet är
uppnått

5e

En levande landsbygd – samarbetsprojekt för bruk
och skötsel av odlingslandskapet

8a

Energianvändningen har minskat med 15 procent
jämfört med 2009

6c

Tysta områden inventeras

7c

Minst 50 procent av Borås Stads elförbrukning
uppfyller Miljöstyrningsrådets spjutspetskriterier –
Målet är uppnått

9a

Bättre förutsättningar för resenärer att välja hållbara färdsätt

8b

Energianvändningen för uppvärmning av kommunens och de kommunala bostadsbolagens fastigheter är högst 130 kWh/m2 – Målet är uppnått

9b

Bättre infrastruktur för cykling

9d

Ökad användning av biogas som fordonsbränsle

10a

Borås Stad verkar för ökad användning av solenergi

10c

Fjärrvärmeproduktionen är till minst 95 procent
baserad på biobränsle och avfall

11b

Bättre rutiner för att beakta naturnära dagvattensystem vid detaljplanearbete

12a

Bättre kunskap om levnadsvillkor för strikt skyddade arter

9c

Det finns laddstationer för elbilar – Målet är
uppnått

11c Enskilda avlopp inventeras och förbättras
12c Fler kommunala biotopskyddade områden eller
kommunala naturreservat

12b Handlingsplan för skydd av biologisk mångfald
Mål som inte är möjliga att nå till 2016 med
idag beslutade eller planerade styrmedel

•

2a

Skolor och förskolor arbetar systematiskt med
praktisk och teoretisk hållbarhetsundervisning

5a

Krav på hållbart byggande

5b

Minst 20 procent av de kulturhistoriskt värdefulla
byggnaderna skyddas

7a

Minst 80 procent av Borås Stads tjänsteresor är
fossilbränslefria eller sker med miljöfordon

7b

Minst 60 procent av Borås Stads arbetsfordon och
transporttjänster är miljöfordon

8c

All renovering sker med bästa möjliga energiteknik

9e

Borås Stad optimerar transporter och leveranser

10b

Minst 70 GWh vindkraft produceras varje år inom
geografiska området Borås Stad

11a

Borås Stad har kunskap om och en strategi för hur
Viskans föroreningar ska hanteras

12d Varje år sker åtgärder för att ädellövskogen i Borås
Stads skogar ska öka med tio hektar till 2021.
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Hållbara perspektiv

Bedömning av etappmålet

I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion
av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och ger förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling. Borås Stad strävar efter att vara en ledande
miljökommun och ett gott exempel på lokalt arbete med
Sveriges nationella miljömål.

•

Mål 1	Borås Stad har hög kompetens
inom miljöområdet
1a		Alla förvaltningar och bolag arbetar
enligt ett miljöledningssystem

Målet är nära att nås. Det finns idag planerade
styrmedel som beslutas före 2016.

Under 2013 hade 21 procent eller sex av Borås Stads 28
förvaltningar och bolag, liksom föregående år ett certifierat miljöledningssystem (ISO 14001 eller Miljödiplomering). Miljöförvaltningen har avsatt resurser för att stödja
övriga nämnder och bolag med arbetet att införa miljöledningssystem. Processen att införa ett miljöledningssystem
kan vara omfattande. Alla förvaltningar och bolag har inte
ambitionen att klara målet innan utgången av 2016. Det
är viktigt att tid och resurser avsätts för att målet ska nås.

Indikatorer

Ansvarig nämnd
Miljö- och konsumentnämnden. Samtliga nämnder och
bolag för att införa miljöledningssystem.
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Utfall
2012

Utfall
2013

Certifierat miljöledningssystem

6

6

Miljöledningssystem som inte är certifierat

0

1

Summa

6

7

Indikatorer, antal

kommunfullmäktiges handlingar | 18 Juni 2014

Kommentarer indikatorer

Förändringar jämfört med 2012 är att Borås Djurpark AB
nu är Miljödiplomerat. Borås Lokaltrafik AB, som tidigare
var miljöcertifierat, arbetar enligt ett ledningssystem. Alla
anställda är inte miljöutbildade men bolaget har som målsättning att arbeta mot en certifiering igen. AB Bostäder i
Borås uppger att de arbetar enligt ett ledningssystem som
inte är certifierat men har ännu inte miljöutbildat hela sin
personal.
Bolag och förvaltningar med miljöledningssystem
Fristadbostäder AB

ISO 14001

Borås Djurpark AB

Miljödiplomering

Borås Energi och Miljö AB

ISO 14001

Lokalförsörjningsförvaltningen

ISO 14001

Miljöförvaltningen

ISO 14001

Servicekontoret

ISO 14001

Påbörjat arbetet för en miljödiplomering eller miljöcertifiering
Stadsdelsförvaltningarna (Norr, Väster, Öster), Kommunstyrelsen, Kulturförvaltningen, Tekniska förvaltningen,
Borås Lokaltrafik AB och Borås Borås TME AB.
Revisionskontoret kommer att inarbetas i Miljöförvaltningens miljöledningssystem.

Påbörjat arbete med icke certifierat ledningssystem
AB Bostäder i Borås (alla anställda ännu ej miljöutbildade).

Förvaltningar och bolag som inte har påbörjat arbetet
Samhällsbyggnadsförvaltningen (inga beslut om att påbörja arbetet enligt ett miljöledningssystem).
Utbildningsförvaltningen (redovisar enbart arbete med
Grön flagg).
Sociala omsorgsförvaltningen (avser påbörja arbetet med
ledningssystem som inte är certifierat under 2014).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen (avser påbörja arbetet
med ledningssystem som inte är certifierat under 2014).
Arbetslivsförvaltningen (avser påbörja arbetet med ledningssystem som inte är certifierat under 2014).

Inkubatorn i Borås AB (Har kartlagt verksamhetens
miljöpåverkan).
Sandhultsbostäder AB, Toarpshus AB (har stora delar
av sin verksamhet på entreprenad, där entreprenören är
certifierad).
Viskaforshem AB (miljöutbildat personalen och kommer
att sätta upp mål för verksamheten).

Åtgärder

Pågående enligt plan.

1b

Miljöutbildning för alla anställda

Ansvarig nämnd

Miljö- och konsumentnämnden. Samtliga nämnder och
bolag deltagande i miljöutbildning.

Bedömning av etappmålet

•

Målet är nära att nås. Det finns idag planerade styrmedel som beslutas före 2016.

Under 2013 hade 16 procent av de anställda inom Borås
Stads förvaltningar och bolag gått en utbildning som
inkluderar miljöarbetet i Borås Stad. Cirka 5 procent hade
gått en utbildning som inte inkluderade Borås Stads miljöutbildning. Indikatorerna har inte tidigare följts upp.
Miljömålet att all personal inom Borås Stad ska miljöutbildas är ambitiöst. Alla arbetsplatser har inte förutsättningar att skicka sin personal på utbildning. Anställda
som arbetar under dygnets alla tider, till exempel inom
äldreomsorgen, har svårt att komma till utbildningarna.
Då behövs det uppbackning i form av vikarier, vilket i sin
tur innebär ökade kostnader, pengar som dessa verksamheter inte har i dagsläget.
Miljökommunikatören på Miljöförvaltningen miljöutbildar anställda inom Borås Stad. Ett rimligt mål är att
miljökommunikatören utbildar cirka 1 000 personer årligen. Miljökommunikatören klarar inte att utbilda samtliga
anställda på egen hand. En upphandling i syfte att upprätta avtal med externa miljöutbildare är önskvärt för att
så många som möjligt av Borås Stads 10 000 anställda ska
kunna miljöutbildas till och med år 2016.

Industribyggnader i Borås AB (ingen egen personal,
anställda omfattas av Lokalförsörjningsförvaltningens
ledningssystem).
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Indikatorer
Indikatorer

Utfall
2013

Andel anställda som genomgått miljöutbildning
som inte inkluderar Borås Stads miljöarbete, %
Andel anställda som genomgått miljöutbildning
som inkluderar utbildning om Borås Stads miljöarbete, %

Förvaltningar och bolag har tre vägar att gå för att miljöutbilda sin personal:
1.

5

2.
16

Kommentarer indikatorer

Andel anställda som genomgått miljöutbildning som
inte inkluderar Borås Stads miljöarbete
Stadsdel Öster uppger att de inte genomfört någon kartläggning bland sina anställda hur många som har gått
någon form av miljöutbildning. Kommunstyrelsen fick
en utbildning via Navet där 36 personer deltog. Borås
Lokaltrafik AB uppger att 61 personer genomgått utbildning. AB Bostäder i Borås har miljöutbildat 61 personer,
Fristadbostäder 13 personer.
Andel anställda som genomgått miljöutbildning som
inkluderar utbildning om Borås Stads miljöarbete
Alla chefer i Borås Stad har gått en miljöutbildning genom
Dialogforum. Utöver dessa har Servicenämnden, Tekniska
nämnden, Viskaforshem AB, Borås Borås TME och Borås
Energi och Miljö AB utbildat en stor del av sina anställda.
Borås Elnät AB har utbildat 24 personer, Arbetslivsförvaltningen: 50 personer och planerar utbildning för alla
anställda under 2014. Sociala omsorgsnämnden uppger
att planerad miljöutbildning flyttas fram som en följd av
nämndens anpassningar då den inte kan finansieras. Verksamheterna kan inte täcka vikariekostnaden under 2014.

Åtgärder

3.

Utbilda på egen hand. Utbildningsmaterial finns
tillgängligt på Miljöförvaltningens webbplats på
intranätet.
Köpa in externt utbildningsstöd. Navet Science
Center är inarbetade på Borås Stads miljömål och
visionen Borås 2025 och har även möjlighet att
skräddarsy utbildningar efter behov. Det finns flera
externa och duktiga utbildare på miljöområdet, men
för att miljöutbildningen ska vara fullständig så ska
det ingå information om Borås Stads miljömål, klimatkompensationsavgiften, Borås Stads miljöpolicy,
Riktlinjer för resor samt visionen Borås 2025. Den
informationen finns tillgänglig på Miljöförvaltningens webbplats på intranätet.
Ta hjälp av miljökommunikatören på Miljöförvaltningen, som utbildar högst 25 personer per tillfälle.
Om det är många som ska utbildas inom förvaltningen/bolaget är ett alternativ att miljökommunikatören utbildar engagerade föreläsare inom respektive
organisation. De utbildar i sin tur vidare inom sina
respektive verksamheter.

Nyanställda inom Borås Stad har, från 2014, möjlighet att
anmäla sig till miljöutbildning via Stadskansliets kompetensutveckling. Information finns på Borås Stads intranät.
Alla nämnder och bolag inom Borås Stad har fått information under januari 2014 med beskrivning, motsvarande
det som står ovan, om vilka alternativ som finns avseende
miljöutbildning av personal.
Miljökommunikatören har avslutat en miljöutbildning
för Tekniska förvaltningens personal. Under våren 2014
genomförs utbildning för alla anställda inom Kulturförvaltningen, Parkeringsbolaget och Arbetslivsförvaltningen.

Pågående enligt plan
Miljö- och konsumentnämnden redovisar att alla
förvaltnings- och bolagschefer under våren 2013 gått en
miljöutbildning, anordnad med hjälp av Navet Science
Center. Förvaltnings- och bolagscheferna har i sin tur via
Dialogforum miljöutbildat övriga chefer inom Borås Stad.
Som hjälpmedel har de använt utbildningsmaterial från
Navet Science Center. En del av dessa chefer har i sin tur
miljöutbildat sin egen personal.
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Mål 2	Barn och ungdomar får grund
för miljöengagemang
2a	Skolor och förskolor arbetar syste
matiskt med praktisk och teoretisk
hållbarhetsundervisning
Ansvarig nämnd

Miljö- och konsumentnämnden i samråd med stadsdelsnämnderna.
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Bedömning av etappmålet

•

2b		Alla förskolor, skolor och gymnasier har
ett miljöledningssystem

Det är inte möjligt att nå målet till 2016 med idag
beslutade eller planerade styrmedel.

Ett aktivitetsschema håller på att utformas, enligt miljömålets avsikt, i samarbete mellan Miljöförvaltningen
och stadsdelsförvaltningarna Norr, Väster och Öster samt
Skolutvecklingsenheten. Att skapa ett årskursstyrt aktivitetsschema som ger alla förskolor och grundskolor lika
förutsättningar, speciellt gällande geografisk närhet till
aktiviteterna är en utmaning. Den utmaningen kan i viss
mån lösas med skolskjutsar. Det är avsatt en miljon kronor
årligen för skolskjuts till kulturaktiviteter. Summan på en
miljon kronor räcker inte idag, innan aktivitetsschemats
införande. Om miljömålet ska bli praktiskt genomförbart
och ge alla skolor och förskolor lika förutsättningar att
besöka aktiviteterna, så behöver summan för skolskjutsar
öka, i storleksordningen två till tre miljoner kronor.
Förskolornas och skolornas ekonomi begränsar vad de kan
genomföra. Även om projektgruppens avsikt är att hålla
nere kostnaderna för förskolor och skolor, så är det svårt
att helt undvika att ta med aktiviteter som förutsätter egen
ekonomisk insats, speciellt om syftet med miljömålet ska
följas. En del förskolor och skolor kommer att prioritera
bort de aktiviteter som innebär en kostnad, då ekonomin
är styrande och dessa pengar inte finns idag.

Ansvarig nämnd

Stadsdelsnämnden Norr i samråd med övriga stadsdelsnämnder, Utbildningsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden.

Bedömning av etappmålet

•

Målet nås med i dag beslutade styrmedel och med
åtgärder genomförda före 2016.

Arbetet med stöd till förskolor och skolor pågår enligt
plan. Områdesledningar för förskola och skola i stadsdelar
och Utbildningsförvaltningen beslutar vilka aktiviteter
stadsdelar gör gemensamt och vilka aktiviteter som ordnas
inom respektive förvaltning.
Av Borås Stads 136 förskolor, skolor och gymnasier arbetar
34 (25 procent) med Grön Flagg. Det är en förbättring
från 2012 då enbart 22 (16 procent) av Borås då 140 förskolor, skolor och gymnasier arbetade med Grön flagg.

Indikator
Indikator
Antal skolor/förskolor som deltar i fastställt aktivitetsschema inom temat Hållbar Utveckling

Utfall
2013
0

Åtgärder

Pågående enligt plan.
Miljö- och konsumentnämnden redovisar att en enkät
skickades ut till rektorer på förskola och grundskola hösten
2013 för att undersöka hur dessa arbetar med studiebesök
med hållbarhetsfokus. Utifrån de svar som inkom håller
ett årskursstyrt aktivitetsschema med hållbarhetsfokus på
att utformas för grundskola och förskola. En del frågetecken återstår kring olika förslag på aktiviteter och hur dessa
ska utformas. Målsättningen är att skicka ut ett aktivitetsschema till förskolor och grundskolor under våren 2014.
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Indikatorer

Indikatorer

Utfall
2012
Andel
(antal) 2012 (%)

Utfall
2013
Andel
(antal) 2013 (%)

Antal förskolor, grundskolor och gymnasier som har utmärkelsen Grön Flagg eller annat certifierat miljöledningssystem

22

Antal förskolor, grundskolor och gymnasier som har ett miljöledningssystem som inte är certifierat

0

0

140

136

Totalt antal förskolor, skolor och gymnasier

16

34

25

Kommentarer indikatorer

Utbildningsnämnden

Vid årsskiftet 2013/2104: 19 förskolor, 11 grundskolor och
4 gymnasieskolor av Borås Stads 136 pedagogiska enheter
har utmärkelsen Grön Flagg.

Under hösten 2013 certifierades ytterligare en gymnasieskola och därmed är fyra av skolorna i Utbildningsförvaltningen certifierade. Målsättningen är att minst ytterligare
en gymnasieskola ska certifieras under 2014.

Åtgärder

Pågående enligt plan
Stadsdelsförvaltningen Norr har huvudansvar för att
samordna och leda arbete för att miljömålet nås. En
arbetsgrupp är bildad som består av representanter från
alla stadsdelsförvaltningar, Utbildningsförvaltningen,
Miljöförvaltningen och Kommungemensam förskola och
skola. Arbetsgruppen leder processen för att nå mål 2b;
Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor har ett
miljöledningssystem som Grön Flagg.

Genomförda åtgärder
Alla förskolor, grundskolor och Utbildningsförvaltningen
har under hösten 2013 deltagit i en enkätundersökning
med syfte att inventera hjälpbehov för att starta eller
fortsätta arbete med Grön Flagg samt redovisa pågående
miljöaktiviteter enligt läroplaner. Resultatkartläggningen
är utgångspunkt i arbete med miljömål 2a/aktivitetsschema och miljömål 2b/Grön Flagg.

Mål 3 Borås är en matsmart kommun
3a		Minst 25 procent av alla livsmedel är
ekologiska
Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden samt alla nämnder och bolag vid
inköp av livsmedel.

Bedömning av etappmålet

•

Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade
styrmedel som beslutas före 2016.

Planerade åtgärder 2014

Nuvarande livsmedelsavtal går ut under 2015. En ny
upphandling av livsmedel håller på att tas fram. I budget
2014 har Kommunfullmäktige beslutat att Upphandlingsavdelningen ska arbeta efter Miljöstyrningsrådets
upphandlingskriterier vilket kan underlätta en ökning av
inköp av ekologiska livsmedel. Målet är beroende av att
många olika parter arbetar åt samma håll, förbättrar kontering samt att alla verksamheter fortsätter öka inköpen av
ekologiska livsmedel.

Områdesledningar för förskola och skola i stadsdelsförvaltningar och Utbildningsförvaltningen kommer att
under januari/februari 2014 bestämma vilka aktiviteter
som stadsdelsförvaltningar ska göra gemensamt och vilka
aktiviteter som ska anordnas av vem. Exempel på aktiviteter som kan anordnas: utbildning av personal i Grön Flagg
och inspirationsföreläsningar med Navet, nätverksträffar,
studiebesök på enheter som har Grön Flagg, guide som
beskriver hur förskolor och skolor kan arbeta med Grön
Flagg samt utbildning för ungdomsråd och skolråd.

Av Borås Stads förvaltningars och bolags inköp utgjordes
under 2013 cirka 13 procent av ekologiska livsmedel. Det
är en ökning jämfört med 2010 då enbart fem procent av
stadens inköp var ekologiska. Statistiken baseras på uppgifter från Agresso. Statistiken visar ingen skillnad i andel
ekologiska livsmedelsinköp jämfört med 2012. Däremot
landar de redovisade totala livsmedelsinköpen på drygt 10
miljoner mer. Bolagens miljömålsredovisning av livsmedelsinköp har förbättrats jämfört med tidigare år. Inköpen
har också ökat bland förvaltningarna och bolagen.
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Hämtar man in halvårsstatistik från grossister, via systemet Compare, som köpts in av Tekniska förvaltningens
upphandlingsavdelning, som ej inkluderar bolagens inköp,
så uppgår de ekologiska livsmedelsinköpen till 18 procent.

Indikatorer
Utfall
2012

Utfall
2013

Andel inköp av ekologiska livsmedel, %

13

13

Andel ekologiska livsmedel alla förvaltningar Borås Stad – halvårsstatistik
grossist, %

-

18

Indikatorer

Kommentarer indikatorer

Andel inköp av ekologiska livsmedel
2012: Cirka 10 mkr ekologiska livsmedel av totalt cirka 78
mkr livsmedel är 13 procent.
(Källa: Agresso och redovisningar från bolagen)
2013: Drygt 11 mkr ekologiska livsmedel av totalt cirka 89
mkr livsmedel är 13 procent.
(Källa: Agresso och redovisningar från bolagen)
Borås Stads bolag och förvaltningar köpte under 2013 in
livsmedel för knappt 89 mkr varav 11,2 mkr utgjordes av
ekologiska livsmedel. Stadsdelsnämnderna, Utbildningsnämnden, Sociala omsorgsnämnden, Servicenämnden,
Arbetslivsnämnden och Borås Djurpark AB köper in
livsmedel för störst summor av Borås Stads förvaltningar
och bolag. Det saknas uppgifter om inköp av ekologiska
livsmedel från till exempel Servicenämnden och några
bolag. Det innebär dock inte att de inte köper ekologiska
livsmedel. Genom e-handel kan konteringen underlättas.

Andel ekologiska livsmedel på alla förvaltningar Borås
Stad – halvårsstatistik grossist
Från och med i år kan Tekniska förvaltningen få fram
uppgifter ur datasystemet Compare. Siffrorna redovisar
uppgifter från grossister när det gäller ekologiska inköp.
Siffrorna saknar information om de inköp som görs på
annat håll än från grossist. Systemet är inte automatiskt
kopplat till Agresso. Siffrorna kan användas för att jämföra
med de uppgifter vi får fram genom Agresso tills dess vi
har arbetat upp ett fungerande system för kontering av
ekologiska inköp.

Åtgärder

Pågående enligt plan.
Stadsdelsnämnderna har i samband med miljömålsuppföljningen redovisat genomförda och planerade åtgärder inför
2014. De följer också upp den ekologiska andelen inköp
på respektive enhet för att kunna agera mot miljömålet.
Några av de åtgärder som genomförs är att informera internt och öka medvetenheten inom alla delar av verksamheten om målet att öka inköpen av ekologiska livsmedel
och att minska matsvinnet. Genom att delta i projekt för
att minska matsvinnet är förhoppningen att pengar kan
omfördelas till inköp av ekologiska livsmedel. Ett projekt
om klimatanpassad matsedelsplanering pågår också. Dessa
projekt redovisas under etappmål 3b och 3c.
Bland Stadsdelsnämnden Norrs åtgärder kan nämnas
planerad utbildning under 2014 av enhetschefer och
fortsatt samverkan för att fler ekologiska produkter ska
bli första val vid inköp. De kommer också att ta fram en
rutin för tillvägagångssätt hur val mellan ekologiska och
konventionella produkter ska hanteras i samband med
inköp. Stadsdelsnämnden Väster kommer bland annat
fortsätta med ”SMART” metoden som står för Större andel vegetabilier, Mindre kött, Andel eko-produkter ökas,
Rätt sorts kött (kyckling, lamm, gris före nötkött) och
Transportsnålt.
De kommunala bolagen samt Sociala omsorgsnämnden
redovisar att de arbetar för att öka de ekologiska inköpen,
även om de i första hand köper frukt, kaffe och te. Sociala
omsorgsnämnden redovisar en problematik inom boendeenheterna med gränsdragning mellan de boendes rätt att
bestämma över sina inköp och målet 25 procent ekologiska inköp.
Borås Djurpark AB är det bolag som redovisar störst
inköp av livsmedel, hela 3,7 miljoner av bolagens totala redovisade summa på knappt 5 miljoner kronor. De uppger
att de inom ramen för upphandlingen vill påverka leverantören att öka sortimentet till vettigt pris. Den ekologiska
andelen ligger på drygt 4 procent.
Datortillgång på de enheter som sköter livsmedelsinköp
är troligen en förutsättning för förbättrad kontering. Att i
efterhand manuellt plocka fram uppgifter om ekologiska
livsmedel är inte effektivt. Ett gott exempel på förbättringsarbete under året är att personalen i Stadshusgrillen
genomgått utbildning i e-handel. Intern utbildningsinsats
planeras för förbättrad kontering av övriga köp uppger
Servicenämnden. En dialog bör föras under kommande år
hur uppföljningen och konteringen kan förbättras i hela
kommunkoncernen kring målet. En dialog bör föras kring
hur uppföljningen framöver görs på bästa sätt då indikatorn även är en kommunfullmäktigeindikator, där statistik
för närvarande hämtas från Agresso.
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3b	Borås Stads skolrestauranger arbetar med
klimatanpassade menyer

Kostverksamheten har samordnat matsedelsplaneringen.
En gemensam stadsdelsövergripande meny har tagits fram
för grundskolan. Det har inneburit en ökad säsongs- och
klimatanpassning samt en kvalitetssäkring av matsedlarna i grundskolan inom Borås Stad. Matildagruppen
för grundskolan fortsätter arbetet med den gemensamma
menyn. För att minska svinn behöver det finnas en god
matsedelsplanering där man kan ta hand om matrester.
Dessutom har Livsmedelsverket ändrat sina riktlinjer
2013.

Ansvarig nämnd

Stadsdelsnämnden Väster i samråd med övriga stadsdelsnämnder, Utbildningsnämnden och Miljö-och konsumentnämnden.
Bedömning av etappmålet

•

Målet nås med i dag beslutade styrmedel och med
åtgärder genomförda före 2016.

Kostverksamheten har samordnat arbetet med matsedelplaneringen inom stadsdelarnas grundskolor. Där ingår
klimatanpassning av menyerna. Under 2013 har projekt, kampanjer och menyförändringar genomförts. De
kampanjer som genomförts avseende matsvinn, bedöms
då även innebära klimatanpassning. Under 2014 fortsätter
arbetet.
Stadsdelsnämnden Väster har efter beslut i Kommunfullmäktige 2013, fått ett övergripande ansvar för kostverksamheten i Borås Stad. Det innebär att ansvariga från
Utbildningsförvaltningen kommer att ingå i den övergripande styrgruppen för kost samt i områdeschefsgrupp för
kost. Planering för uppföljning av etappmålet avseende
samtliga skolrestauranger inom grundskola och gymnasier
kommer att underlättas.

Indikatorer
Utfall
2012

Utfall
2013

Antal genomförda projekt med klimatanpassade menyer

2

4

Antal genomförda menyförändringar med
klimatanpassning

2

3

Antal kampanjer för klimatanpassade
menyer

1

1

Indikatorer

På stadsdel väster finns även menygrupper inom förskolan
och äldreomsorgen som enhetschefer inom kosten håller i.

Antal kampanjer för klimatanpassade menyer
En temavecka med ekologisk mat i förskola, skola och
äldreomsorg har genomförts. Den genomförs inom ramen
för Kretsloppsveckan.

Åtgärder

Etappmålen 3b och 3c. Pågående enligt plan.
Stadsdelsnämnden Väster redovisar att åtgärdsarbete
kring klimatanpassade menyer bedrivs med hjälp av två
arbetsgrupper med utsedda representanter från kost från
alla stadsdelar, Matildagrupperna. Matildagruppen inom
äldreomsorgen är nystartad under hösten 2013. Gymnasieskolorna har inte haft någon gemensam samordnare utan
har arbetat fristående.

3c

Matsvinnet minskar i de offentliga köken

Ansvarig nämnd

Kommentarer indikatorer

Antal genomförda projekt med klimatanpassade
menyer
Borås Stads matsvinnsprojekt tävlingen ”Är du Matsmart?” går ut på att öka kunskapen hos eleverna i grundskolan om matsvinn och minska mängden tallrikssvinn.
Detta arbete redovisas under etappmål 3c) Matsvinnet
minskar i de offentliga köken.
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Antal genomförda menyförändringar med
klimatanpassning

Stadsdelsnämnden Väster i samråd med övriga stadsdelsnämnder och Miljö- och konsumentnämnden

Bedömning av etappmålet

•

Målet nås med i dag beslutade styrmedel och med
åtgärder genomförda före 2016.

Kampanjer, utbildningar och vägningar har genomförts
under 2013 och det arbetet fortsätter under 2014. Ett matsvinnsprojekt i samarbete med Västra Götalandsregionen
pågår som har fokus på produktionssvinn. Inom Stadsdel
Öster genomförs ett projekt avseende matsvinn på fem
förskolor.
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Antal genomförda vägningar av matsvinn

Indikatorer
Indikatorer

Utfall 2012

Antal genomförda kampanjer för
minskat matsvinn

2

4

Antal genomförda utbildningar för
minskat matsvinn

2

1

Antal genomförda vägningar av
matsvinn

(2 kampanjer
med vägningar
om 20 dagar
vardera)

Utfall
2013

600

Kommentarer indikatorer

Antal genomförda kampanjer för minskat matsvinn
Borås Stads matsvinnsprojekt tävlingen ”Är du Matsmart?” går ut på att öka kunskapen hos eleverna i grundskolan om matsvinn och minska mängden tallrikssvinn.
Under de tre år tävlingen genomförts kommer totalt 6
veckomätningar ha genomförts varav tre uppmärksammade.
Tävlingen Är du Matsmart visar tydligt att det ger resultat
att uppmärksamma tallrikssvinnet. Under de hemliga
vägningarna ser man dock att eleverna återgår till gamla
vanor och slänger lika mycket som tidigare. Tallrikssvinnet är bara en del av den totala mängd svinn som uppstår
i Borås Stads alla kök. Svinn uppstår också vid tillagning
och servering.
Borås Stad är med som en av fyra kommuner i SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB:s projekt ”Minska
överproduktionen i storköken” och det är Bergdalskolan
och Engelbrektskolan som deltar. I projektet tittar man på
matsvinnet i hela produktionskedjan - från tillagning till
servering. Svinnet mäts i produktion, servering och tallrik.
Det går ut på att hitta långsiktiga metoder för att få ner
svinnet. Borås Stad deltar och koordinerar överenskommelsen ”Minska matsvinn” som ingår som en del i VGregionens arbete med Smart energi. Projektet syftar till att
minska produktionssvinnet. Stadsdel Öster har startat ett
projekt med vägning av matsvinn i fem förskolor. Samtliga
projekt fortsätter under 2014.

Antal genomförda utbildningar för minskat matsvinn
Inom projektet ”SKY – Stark Kompetens och Yrkesstolthet” har en utbildning i svinnhantering hållits 2013, med
14 deltagare från Borås Stad.

Inom tävlingen ”Är du Matsmart?” har alla grundskolor
vägt matsvinn under en veckas tid vid tävlingsstart och
under en veckas tid vid tävlingens slut. Antal vägningar
under 2013 är då: 37 grundskolor x 10 dagar = 370.
Engelbrektskolan och Bergdalskolan deltar i SIK-projektet.
Engelbrektskolan mäter kontinuerligt alla skoldagar, serveringssvinn samt tallrikssvinn. Antal skoldagar under 2013
var cirka 180 = 180. Fem förskolor vägde varje dag under
två veckor = 50 vägningar.

Mål 4	Miljökrav och etiska krav ställs
vid upphandling
4a		Miljökrav och etiska krav ställs vid
upphandling av varor och tjänster
Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden i samråd med Miljö- och konsumentnämnden för utformning av rutiner och styrdokument.
Samtliga nämnder och bolag vid inköp av varor och
tjänster.

Bedömning av etappmålet

•

Målet är nära att nås. Det finns idag planerade
styrmedel som beslutas före 2016

Nämnden har under året ställt MSR (Miljöstyrningsrådets) baskrav på upphandlingar där så har varit möjligt.
Dessa baskrav innehåller miljö- och kemikaliekrav. Ett
samarbete med Miljöförvaltningen kring att kartlägga
upphandlingar med större miljöpåverkan pågår. Målsättningen är att med Miljöförvaltningens kompetens och
kunskap ställa hårdare miljö- och kemikaliekrav än MSR:s
baskrav där det är lämpligt.
Borås Stad är en Fairtrade City, diplomerad för att arbeta
med etisk konsumtion. För att behålla diplomeringen
krävs att andelen upphandlade etiskt producerade varor
ökar. Av kommunens totala livsmedelsinköp på cirka 89
miljoner kronor blir då den etiska andelen en procent. Andelen var samma 2012. Uttag av statistik i Compare visar
på två procent exklusive bolagens inköp.
Enligt etappmålet ska stickprovskontroller av leverantörer
för granskning av att miljökrav och etiska krav följs följas
upp. Borås Stad har genom SKL Kommentus Inköpscentral deltagit i nio revisioner under året.
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Indikatorer
Indikatorer
Antal kilo inköpta etiska produkter, kg –
bolagens inköp

Utfall
2012

Utfall
2013

-

1 607

punkt redovisas och överlämnas vid slutbesiktning. Krav
ställs på byggarbetsmiljösamordnare och att entreprenören
ska arbeta med miljöledning. Viskaforshem AB handlar
det mesta via HBV (Husbyggnadsvaror) inköpscentral
som säkerställer att miljö och etiska krav ställs.
Utbildningsförvaltningen och Arbetslivsnämnden
redovisar att de serverar Fairtrade-märkta produkter på
alla arbetsplatser.

Vikt etiskt märkta produkter alla förvaltningar uppgifter från grossist, kg (källa:
Compare)

-

Summa, kg

- 66 548

Andel inköp av etiska produkter %
– förvaltningar och bolag (källa: Agresso)

1

1

Andel etiskt märkta produkter alla förvaltningar Borås Stad halvårssiffror grossist,
% (källa: Compare)

-

2

Ansvarig nämnd

9

Tekniska nämnden i samråd med Miljö- och konsumentnämnden för utformning av kriterier och prioritering av
produktgrupper, samtliga nämnder och bolag för inköp av
varor.

Stickprovskontroller av leverantörer för
granskning av att miljökrav och etiska krav
följs, antal

-

64 941

4b

Beakta livscykelkostnad vid inköp

Kommentarer indikatorer

Inköpen av etiska livsmedel uppgick under 2013 till cirka
822 000 kronor varav cirka 279 000 kronor utgjordes av
bolagens redovisade inköp och resterande i Agresso redovisade inköp.

Bedömning av etappmålet

I vikt utgör de etiska inköpen av knappt 67 000 kg varav
64 941 kg från förvaltningarna och 1 607 kg som redovisats av bolagen.

Utredning pågår för att avgöra vilka upphandlingar som
är lämpliga för att beakta livscykelkostnad vid inköp.

Åtgärder

Pågående enligt plan.
Fritids- och folkhälsonämnden redovisar att de ställer
krav på system id-06 vid byggentreprenader för att motverka svarta jobb. Etiska krav ställs för hur man ska uppträda mot de kommunala verksamheterna i driftentreprenader. Kontroll av skatter och avgifter sker vid ingång av
avtal och löpande under avtalstiden om de är längre än ett
år. Vid förvaltningens senaste upphandling av städning på
idrottsanläggningar har krav ställts på att entreprenören
aktivt ska eftersträva att välja produkter och metoder som
är skonsamma mot miljön och främja en god arbetsmiljö.
Kemikalierna ska bland annat uppfylla Miljöstyrningsrådets (MSR) kriterier, vara biologiskt lätt nedbrytbara och
inte ge skadliga restprodukter samt uppfylla etablerade
kriterier för miljömärkning.
Borås Energi och Miljö AB anger att kontroller sker vid
upphandlingar. AB Bostäder i Borås redovisar krav som
ställs på entreprenörer om att hantera restprodukter på ett
miljövänligt sätt. Byggvarudeklarationer ska ur miljösyn-
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•

Målet är nära att nås. Det finns idag planerade
styrmedel som beslutas före 2016.

Indikator
Indikator
Antal upphandlingar som beaktat livscykelkostnad

Utfall
2013
36

Åtgärder

Pågående enligt plan.
AB Bostäder i Borås och Borås Energi och Miljö AB
har uppgett att de gör upphandlingar som beaktar livscykelkostnad. AB Bostäder i Borås uppger att de under 2013
gjorde 30 upphandlingar som beaktade livscykelkostnad,
Borås Energi och Miljö AB sex. stycken Lokalförsörjningsnämnden redovisar att de tar hänsyn till livscykelkostnad
vid inköp av teknisk utrustning och system till fastigheter
som utvärderingsmetod. I byggprocessen används livscykelkostnad till att simulera utfall kontra investeringskostnad i tidiga skeden, men även som utvärdering.
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4c	De hälso- och miljöfarliga ämnena i
upphandlade varor minskar
Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden i samråd med Miljö- och konsumentnämnden för att utarbeta kemikaliekrav. Samtliga nämnder och bolag vid inköp av varor.

Bedömning av etappmålet

•

Målet är nära att nås. Det finns idag planerade
styrmedel som beslutas före 2016.

Tekniska förvaltningen ställer krav i upphandlingar att
miljöfarliga ämnen inte ska finnas med i de produkter
som upphandlas. Under 2013 har Tekniska förvaltningen
och Miljöförvaltningen påbörjat arbete med att ta fram
förfrågningsunderlag där kemikaliekrav ställts gällande
möbler, leksaker, kemiska produkter och städprodukter.
Tekniska förvaltningen verkar för att få till en kemikaliedatabas i kommunen vilket kommer att underlätta arbetet
framöver.

Indikator
Indikator
Antal upphandlingar där kemikaliekrav ställts

Utfall
2013
-

Kommentarer indikator

Ingen förvaltning eller bolag redovisar uppgift för indikatorn. AB Bostäder i Borås redovisar dock att kemikaliekrav ställs eller att man arbetar med kemikaliefrågan.
Lokalförsörjningsnämnden redovisar att alla entreprenadupphandlingar på Byggavdelningen ställer krav på
BASTA godkända varor eller Sunda Hus kriterie A eller
B. Servicenämnden redovisar bland annat att 14 kemiska
produkter fasades ut under 2013. Användningen av de
fem mest frekventa kemiska produkterna minskade med
11 procent. Fritids- och folkhälsonämnden redovisar
att driftteknikerna på en del badanläggningar tillverkar
klor vilket medför mindre åtgång av saltsyra och ger 10-12
gånger svagare lösning än den som köps färdig. Genom
egentillverkning av klor minskar transporten av farligt
gods på vägarna och de hälso- och miljöfarliga ämnena
minskar.

Åtgärder

Pågående enligt plan.
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Hållbar samhällsplanering
Borås Stad planerar för ett hållbart samhälle och arbetar
för att invånarna ska ha en hälsosam livsmiljö både i stad
och på landsbygd. Nybyggnad sker i första hand genom
förtätning i tätorter och nära kollektivtrafik. Grönområden och tysta miljöer värderas, liksom energieffektiva
lösningar och medvetna materialval.

kravmodeller för hållbart byggande. Krav på hållbart
byggande kan ställas vid byggande av kommunens egna
fastigheter, men även vid försäljning av mark för nybyggnation. Kommunstyrelsen ansvarar för etappmålet och
redovisar att en översyn kring målet pågår eftersom det
saknas en handlingsplan för arbetet med etappmålet.

Indikator

Mål 5	Borås planerar för ett hållbart
samhälle

Indikator

5a		 Krav på hållbart byggande

Antagna krav för hållbart byggande

Utfall
2013

Ansvarig nämnd

Åtgärder

Kommunstyrelsen

Ej påbörjade.

Bedömning av etappmålet

5b	Minst 20 procent av de kulturhistoriskt
värdefulla byggnaderna skyddas

•

Målet kommer inte att nås.

Enligt etappmålet ska Borås Stad fastställa vilken kravmodell eller standard för hållbart byggande som ska användas
för Borås. Idag finns flera olika certifieringssystem med
B 414

Ansvarig nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden.

0
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Bedömning av etappmålet

•

Indikator

Målet kommer inte att nås.
Indikator

Inga bevarandeplaner är planerade i verksamhetsplanen
för 2014.

Antal informationstillfällen, stadsvandringar, föreläsningar och
liknande

Indikator
Indikator
Andel kulturhistoriskt värdefulla fastigheter som är skyddade, %

Utfall
2012

Utfall
T2
2013

Utfall
2013

34

25

49

Kommentarer indikator
Utfall T2
2013

Utfall
2013

7

7

Föredrag och stadsvandringar för flera olika grupper.

5d

Bättre mötesplatser

Kommentar till indikator

Ansvarig nämnd

Gäller kulturhistoriskt värdefulla fastigheter och inte
byggnader som det står i Borås Stads miljömål, då det är
fastigheter som blivit inventerade. Under 2013 har två kulturhistoriskt värdefulla fastigheter fått skyddsbestämmelser och två andra fastigheter med befintligt rivningsförbud
har fått sitt skydd utökat.

Bedömning av etappmålet

Tekniska nämnden

•

Målet nås med i dag beslutade styrmedel och åtgärder genomförda före 2016.

Samhällsbyggnadsnämnden

Det pågår ständigt upprustningsprojekt i staden som
syftar till att förbättra mötesplatser - både i infrastrukturen och i det gröna. Under 2013 har tio platser rustats upp
varav åtta lekplatser. Enligt etappmålet skall en checklista
med miljöförbättrande åtgärder som städning, reparationer, papperskorgar med sorteringsmjölighet, sorteringskärl
för engångsgrillar, uppbyggda grillplatser som minskar
behovet av engångsgrillar samt miljömärkt material i utrustningen som finns på mötesplatsen exempelvis bänkar
tas fram. En inventering behöver också göras av mötesplatser och en prioritering av vilka platser som skall åtgärdas.

Bedömning av etappmålet

Indikator

Åtgärder

Pågående med avvikelse

5c	Stärka Borås Stads identitet genom
kunskap om äldre bebyggelse
Ansvarig nämnd

•

Målet nås med i dag beslutade styrmedel och med
åtgärder genomförda före 2016.

Ambitionen är att minst 30 informationstillfällen,
stadsvandringar och föreläsningar görs per år. Kulturmiljövårdsprogrammet är planerat att fram till 2016 uppdateras. Föredrag och stadsvandringar har genomförts vid 49
tillfällen under 2013.

Indikator
Antal förbättrade mötesplatser

Utfall T2
2013

Utfall
2013

2

10

Kommentarer indikator

Tekniska förvaltningen redovisar att upprustning av åtta
lekplatser skett under året. En hundrastgård har också
anlagts vid Sjömarksbadet. Följande platser är upprustade
2013: Kilsvägen Sparsör, Gnejsvägen Frufällan, Tomteparken Sjöbo, Mellomgårdshagen Hulta, Jutegatan Brämhult,
Lillesjöparken Hestra, Stadsparkens lekplats och Sinnenas
park Norrby. Miljöupprustning av gatumiljöer har gjorts
på Torstenssonsgatan och Västerbrogatan delen Stora
Brogatan-Resecentrum.
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Åtgärder

Bedömning av etappmålet

Pågående enligt plan.

•

5e	En levande landsbygd – samarbetsprojekt
för bruk och skötsel av odlingslandskapet

Miljö- och konsumentnämnden

Andelen P-märkta objekt kommer att öka enligt plan. Pmärkning är en certifiering som drivs av Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut, SP. Märkningen har krav inom termisk
komfort, luftkvalitet, fukt, buller, radon, elektriska och
magnetiska fält samt temperatur på tappvarmvatten.

Bedömning av etappmålet

Indikator

Ansvarig nämnd

•

Målet är nära att nås. Det finns idag planerade
styrmedel som beslutas före 2016.

För att målet ska nås krävs att projektet Kulturlandskap
Borås har en högre kontinuitet eller att samverkansformer
utarbetas som är mer långsiktiga. Enligt etappmålet skall
en handlingsplan för samarbetsformer för bruk och skötsel
av odlingslandskapet tas fram.

Åtgärder

Pågående enligt plan.
Miljö- och konsumentnämnden redovisar att en handlingsplan för Kulturlandskap Borås antogs av Miljö- och
konsumentnämnden i december 2013. Ett Leaderprojekt
pågår där tio bymöten har genomförts under 2012/2013
för att skapa dialog och samarbete på landsbygden. Lokala
naturvårdsprojekt (LONA) med syfte att ytterligare höja
kunskapsnivån om viktiga arter i odlingslandskapet såsom
inventering av ängssvamp och vildbin samt fjärilar pågår.
Inventering av skyddsvärda träd pågår med hjälp av Kulturarvslyftet. Inventering av rikkärr har genomförts 2013
med finansiering av WWF (Världsnaturfonden). Parallellt
söks projektmedel för landsbygdsprojekt under 2014 och
framåt.

Mål 6	Bättre förutsättningar för en
hälsosam livsmiljö
6a		Minst 20 procent av skolor och förskolor
har en kvalitetssäkrad innemiljö
Ansvarig nämnd

Lokalförsörjningsnämnden.
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Målet nås med idag beslutade styrmedel och med
åtgärder genomförda före 2016.

Indikator
Andel P-märkta förskolor och förskolor, %

6b

Utfall
2012

Utfall
2013

14

16,5

Minskat buller på förskolor

Ansvarig nämnd

Stadsdelsnämnden Norr i samråd med övriga stadsdelsnämnder, Miljö- och konsumentnämnden och Lokalförsörjningsnämnden.

Bedömning av etappmålet

•

Målet nås med i dag beslutade styrmedel och med
åtgärder genomförda före 2016.

Under 2013 genomfördes bullermätningar på utvalda förskolor där bullernivåerna upplevdes som höga. Inga mätningar har överskridit medelnivån på 75 dBA under åtta
timmar, vilket innebär att etappmålets intentioner nås.
Under 2013 genomfördes många åtgärder för att minska
buller på förskolor till exempel nya möbler, ljuddämpande
mattor, dukar, leksaker och ljudmätare med öronsymboler
som visar när ljudnivån är hög. Verksamheten bedömer att
den största påverkan på bullernivåer har minskade barngrupper och fler nya förskolor. Stadsdelsnämnden Norr
som ansvarar för etappmålet anser att ingen åtgärdsplan
krävs då miljömålet nåtts och föreslår att Borås Stad vid
revidering av miljömålen bör sätta ett mål där vi strävar
mot ännu lägre bullernivåer för barn i förskolan.
Enligt etappmålet skall åtgärdsarbetet omfatta att lära av
sakkunniga och studera hur man arbetat med bullerbegränsning i förskolor i andra kommuner. En handlingsplan ska tas fram för arbetet med minskade bullernivåer
som inkluderar både tekniska och pedagogiska åtgärder.
Uppföljning sker genom att följa upp åtgärder enligt handlingsplanen. Trots att ljudnivåer understiger det tidigare
uppsatta värdet på 75 dBA under åtta timmar, bör arbetet
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fortsätta för att säkerställa att ljudnivåerna klaras även
långsiktigt och om möjligt sänks ytterligare.

Åtgärder

Pågående enligt plan.

6c

Tysta områden inventeras

Ansvarig nämnd

Miljö- och konsumentnämnden

Bedömning av etappmålet

•

Målet nås med i dag beslutade styrmedel och åtgärder genomförda före 2016.

Arbetet planeras att utföras under 2014-2015. Målsättningen är att inventeringen, som sker genom GIS-analys
utifrån genomförd bullerkartläggning av kommunen, ska
färdigställas och kunna utgöra underlag till den reviderade
översiktsplanen. Revideringen av översiktsplanen beräknas
vara färdig runt 2015.

Åtgärder

Pågående med avvikelse.
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Fossilbränslefritt och
energieffektivt Borås
Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara
energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,
hållbara transportlösningar och inspiration till miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället.

Bedömning av etappmålet

•

Det är inte möjligt att nå målet till 2016 med idag
beslutade eller planerade styrsystem.

Borås Stad arbetar med klimatkompensation för resor och
har antagit Riktlinjer för resor. Trots detta ser vi inte trender i statistiken som ger förhoppningar om att etappmålet
kan nås till 2016 utan kraftfullt åtgärdsarbete.

Mål 7	Borås Stad arbetar för att bli en
fossilbränslefri organisation

Andelen förnybara bränslen för tjänsteresor är 37 procent,
vilket är en liten ökning mot 2012 då andelen var 35
procent. Siffran inkluderar inte resor med flyg. Andelen
miljöfordon för tjänsteresor är 65 procent.

7a		Minst 80 procent av Borås Stads
tjänsteresor är fossilbränslefria eller
sker med miljöfordon

Resorna med privat bil i tjänsten uppgår till cirka 1 018
380 km. Målet är att inga privata fordon ska användas i
tjänsten.

Ansvarig nämnd

Servicenämnden, Tekniska nämnden samt alla nämnder
och styrelser som upphandlar personfordon och genomför
tjänsteresor.

B 418

Tjänsteresor med flyg gav under 2013 upphov till utsläpp
av 724 ton koldioxid. Denna siffra kan jämföras med att
utsläppen från tunga fordon (arbetsfordon, lastbilar och
bussar) var 1 008 ton. Lätta fordon (personbilar, lätta lastbilar och minibussar) släppte ut 1 045 ton koldioxid.
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Indikatorer
Indikatorer

Åtgärder
Utfall
2012 Utfall 2013

Andel personfordon i Borås Stads
verksamhet som är miljöfordon, %.

71

66

Andel personfordon i Borås Stads
kommunala bolag som är miljöfordon, %

63

61

Statistik
saknas

724

Resor med privat bil i tjänsten, km

1 050 441

1 018 375

Andel förnybar bränsleanvändning
för tjänsteresor, %

35

37

Tjänsteresor med flyg, ton CO2

Kommentarer indikatorer

Andel personfordon i Borås Stads verksamhet
som är miljöfordon
Andelen miljöfordon har minskat på grund av regeringens
nya miljödefinition vid årsskiftet 2012/2013. Lågemissionsfordon, som tidigare var miljöbilar, kommer inte
med i den nya definitionen. Borås Stad har varit bundna
till ett ramavtal som varit upphandlat enligt den ”gamla”
definitionen. Detta avtal gick ut 31 december 2013. Vi
har därför ej uppnått målet för 2013. Andelen miljöfordon beräknas öka då nytt avtal gällande upphandling av
fordon ingåtts med SKL Kommentus från och med första
januari 2014.
Andel personfordon i Borås Stads kommunala bolag
som är miljöfordon
Andelen personfordon som är miljöfordon har minskat
med fem procentenheter vilket beror på en ny miljöbilsdefinition.

Resor med privat bil i tjänsten
Förvaltningar som från 2012 minskat sina resor med privat bil i tjänst är Sociala omsorgsförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen, Stadsdelsförvaltningen Väster, Utbildningsförvaltningen och Kulturförvaltningen. Förvaltningar som
ökat sina resor är Servicekontoret och Lokalförsörjningsförvaltningen. Servicekontorets skillnader mellan åren kan
delvis förklaras av att cirka 100 personer som har jour för
snöröjning ersätts för resor till och från arbetet i samband
med snöröjning. Förvaltningarna har totalt sett minskat
sina resor med privat bil i tjänsten med tre procent, men
det finns stora variationer.

Pågående enligt plan.

Miljö och konsumentnämnden
Inom arbetet med klimatkompensering för resor kommer
en djupare analys av resor med personfordon att göras. Bilpoolsanvändningen och resorna med privat bil i tjänsten
kommer att studeras närmare.
Enligt Borås Stads Riktlinjer för resor ska privat bil inte
användas i tjänsten. Målet är att inga privata fordon
används i tjänsten. Behoven ska i första hand täckas av
bilpooler, tillfälligt hyrda fordon, cyklar och allmänna
kommunikationer. Milersättning för privat bil bör betalas
endast då ingen bilpoolsbil eller kommunägd bil finns att
tillgå.
Bolagen kan idag, av juridiska skäl, inte ansluta sig till
den bilpool som drivs av Borås Stad. Bilpoolen bestod
under 2013 av 40 miljöfordon, uppställda på fyra platser.
Ramnåsgatan på Norrby servar Stadsdel Väster och har
elva fordon. Våglängdsgatan som servar stadsdel Öster har
sex fordon och dessa fordon står ute på särskilda parkeringsplatser. Valhallsgaraget har sexton fordon, varav ett är
helt eldrivet, detta garage servar flera olika förvaltningar.
Stadsdel Norr är inte med i bilpoolen, men en del av deras
personal bokar bil i Valhallsgaraget. Sju fordon står i garaget i Saturnushuset. Beläggningsgraden i den kommunala
bilpoolen var 2013 50 procent. Enligt Riktlinjer för resor
ska medarbetare vid alla enheter i kommunen ha tillgång
till tjänstecyklar, där det är lämpligt att använda cykel i
tjänsten. Under 2013 fanns enligt bolagens och förvaltningarnas redovisningar 24 cyklar varav åtta är elcyklar. I
samband med arbetet för klimatkompensation har några
förvaltningar visat intresse för att köpa in cyklar.

7b	Minst 60 procent av Borås Stads arbetsfordon
och transporttjänster är miljöfordon

Ansvarig nämnd

Servicenämnden samt alla nämnder och bolag som använder och upphandlar arbetsfordon (tunga fordon) eller
upphandlar transporttjänster.

Bedömning av etappmålet

•

Det är inte möjligt att nå målet till 2016 med idag
beslutade eller planerade styrsystem.
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Andelen miljöfordon har minskat, men användning av förnybart bränsle har ökat. Miljöfordon och andel förnybart
bränsle vid upphandlade transporttjänster har inte kunnat
följas upp av förvaltningarna och bolagen. Etappmålsansvarig nämnd behöver förtydliga hur krav kan ställas
vid upphandling av transporttjänster på miljöfordon och
förnybart bränsle samt redovisning av detta.
Andel tunga fordon i Borås Stads förvaltningar och bolag
som är miljöfordon var 2013 51 procent och 2012 56
procent
Andelen förnybart bränsle för arbetsfordon (tunga fordon)
har ökat med 6 procent sen 2012. Den höga andelen förnybart bränsle för egna arbetsfordon beror till största delen
på att Borås Lokaltrafik ABs bussar tankas med biogas.
Servicekontorets tunga fordon är inte miljöfordon men
drivs delvis på förnybart bränsle, talloljediesel.

Indikatorer
Indikatorer

Utfall
2012

Målet nås med idag beslutade styrmedel och åtgärder genomförda före 2016.

Indikator
Indikator
Andel av Borås Stads elförbrukning
som uppfyller Miljöstyrningsrådets
spjutspetskriterier, %

Utfall
2012

Utfall
2013

0

57

Kommentarer indikator

Andelen el som uppfyller Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier är 57 procent under 2013. Siffran inkluderar
förvaltningar och bolagens inköp. Förvaltningar köper
100 procent el som uppfyller Miljöstyrningsrådets spjutspetskriterier. 2012 köptes ingen el som uppfyllde Miljöstyrningsrådets spjutspetskriterier.

Åtgärder
27

3

Andel arbetsfordon (tunga fordon) i
Borås Stads kommunala bolag som är
miljöfordon, %

64

66

Totalt, %

56

51

Statistik
saknas

Statistik
saknas

71

77

Andel förnybart bränsle för egna arbetsfordon (tunga fordon), %

•

Utfall
2013

Andel arbetsfordon (tunga fordon) i
Borås Stads förvaltningars verksamhet
som är miljöfordon, %

Andel förnybart bränsle vid upphandlade transporttjänster, %

Bedömning av etappmålet

Pågående enligt plan.

Mål 8	Energianvändningen är mer
effektiv
8a		Energianvändningen har minskat med
15 procent jämfört med 2009
Ansvarig nämnd

Åtgärder

Pågående enligt plan.
Servicenämnden redovisar att beställarens krav är att
fordon som används i uppdraget uppfyller klass 3 (ålder
7-9 år). Servicekontorets krav på underentreprenörer är att
fordon som används i uppdraget uppfyller klass 4 (ålder
4-6 år).

7c	Minst 50 procent av Borås
Stads elförbrukning uppfyller
Miljöstyrningsrådets spjutspetskriterier
Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
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Miljö- och konsumentnämnden.

Bedömning av etappmålet

•

Målet är nära att nås. Det finns idag planerade
styrmedel som beslutas före 2016.

Energianvändningen har minskat med 7 procent från
2009 till 2011 för Borås som geografiskt område. Den
totala energianvändningen är dock mycket beroende av
vädret och det är därför osäkert om minskningen fortsätter. Den kraftiga minskningen kan bero på att 2009 var
ett kallt år och 2011 ett normalår.
Total energianvändning i Borås Stads egna verksamheter
är i princip densamma som 2012. Det saknas viss statistik
för 2012. Energianvändningen från lokaler och bostäder
har minskat vilket redovisas även i etappmål 8b. Energi-
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förbrukningen har från 2012 till 2013 ökat inom vatten
och avlopp samt från användningen av tunga fordon.

Koldioxid från tjänsteresor med bil

Indikatorer

Åtgärder

Indikatorer
Energianvändningen inom
Borås Stads geografiska område, MWh
Total energianvändning i Borås
Stads egna verksamheter,
MWh
Andel förnybar och återvunnen
energi i kommunala lokaler, %

Utfall 2012

Samma nivå som 2012.

Utfall
2013 Trend

2
2 931 284 740 494
(2010)
(2011)

-7 %

261 191* 262 236

-

48

85

-

Transportenergi för tjänsteresor med bil, kWh/årsarbetare

654

696

+6 %

Koldioxid från tjänsteresor med
bil, ton/årsarbetare

0,11

0,11

-

Pågående enligt plan.
Miljöförvaltningen erbjuder energi- och klimatrådgivning
till företag och till allmänhet. Arbetet pågår med att ta
fram en Energi- och klimatplan för Borås Stads geografiska område.

8b	Energianvändningen för uppvärmning
av kommunens och de kommunala
bostadsbolagens fastigheter är högst 130
kWh/m2
Ansvarig nämnd

Kommentarer indikatorer

Lokalförsörjningsnämnden samt de kommunala bostadsbolagen.

Energianvändningen inom Borås Stads geografiska
område

Bedömning av etappmålet

Värdet avser 2011 års energianvändning

•

Total energianvändning i Borås Stads egna
verksamheter

Enligt etappmålet skall en handlingsplan utarbetas för att
minska energianvändningen i kommunens egna fastigheter och de kommunala bostadsbolagens fastigheter. Vissa
fastigheter, som kulturbyggnader, måste undantas.

* Statistiken från 2012 inkluderar inte resor med flyg, Sobackens energianvändning samt statistik över elektronisk
utrustning som ägs av Borås Elnät AB. Dessa inkluderas
dock under 2013.
Den totala energianvändningen i Borås Stads verksamheter är i princip densamma som 2012.

Andel förnybar och återvunnen energi i
kommunala lokaler
Andelen förnybar och återvunnen energi i kommunala
lokaler har ökat från 48 procent 2012 till 85 procent. Ökningen beror främst på inköp av Bra miljöval el.

Transportenergi för tjänsteresor med bil
Transportenergin för tjänsteresor med bil har ökat med 6
procent sen 2012.

Målet nås med idag beslutade styrmedel och åtgärder genomförda före 2016.

Energianvändningen för uppvärmning av kommunens och
de kommunala bostadsbolagens fastigheter är 105 kWh/
m2, en minskning med fyra procent från 2012 års 110
kWh/m2.

Indikator
Indikator
Energianvändning för uppvärmning av
kommunens och de kommunala bostadsbolagens fastigheter, kWh/m2

Utfall
2012

Utfall
2013

110

105

Åtgärder

Pågående enligt plan.
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Lokalförsörjningsnämnden

Handlingsplan för hållbara transporter antogs av Kommunstyrelsen 2013. Miljö- och konsumentnämnden och
Tekniska nämnden har fått i uppdrag att utreda bilpool
för allmänheten. Någon resvaneundersökning är inte
genomförd.

Bedömning av etappmålet

Åtgärder

8c	All renovering sker med bästa möjliga
energiteknik
Ansvarig nämnd

•

Pågående enligt plan.

Det är inte möjligt att nå målet till 2016 med idag
beslutade eller planerade styrmedel.

Måluppfyllnaden försenas. Enligt etappmål 8c ska Beloks
totalprojektsmetod användas vid renovering, vilket brukar
leda till en halvering av energianvändningen. Vid upphandling av byggföretag för renoveringar skall krav ställas
på bästa möjliga energiteknik. Energiförbrukning skall
mätas före och efter renovering.
Planerade projekt på Fristadskolan skulle medföra ökade
initiala kostnader för verksamheten åren efter renoveringen, en kostnad verksamheten inte kan ta i dagsläget och
projektet har skjutits fram till 2017.

Indikator
Indikator
Antal renoveringar enligt BELOK´s totalprojektsmetod

Utfall
2012

Utfall
2013

0

0

Åtgärder

Ej påbörjad – Se etappmålsbedömning.

Mål 9	Minskad miljöpåverkan från
trafiken
9a		Bättre förutsättningar för resenärer att
välja hållbara färdsätt
Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen i samråd med Miljö- och konsumentnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Tekniska
nämnden.

Bedömning av etappmålet

•

Målet är nära att nås.
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Kommunstyrelsen redovisar att beslut fattades i Kommunstyrelsen under 2013 om en handlingsplan för hållbara transporter, ett resultat av deltagande i EU-projektet
QUEST (Quality management tool for urban energy
efficient sustainable transport). Arbete pågår även med att
ta fram en trafikstrategi för kommunen. Den ska redovisa
strategier för hur vi ska gå över till hållbara transporter
och resvanor. Borås Stad deltog förvaltningsövergripande i
Europeiska trafikantveckan 2013.
Projekt kring cykelvägar både genomförs och planeras
vidare (via Tekniska förvaltningen) Tekniska nämnden
redovisar att arbete pågår med service till cyklisterna som
till exempel det pågående arbetet med cykelgarage vid
järnvägsstationen, mobila cykelställ med cykelpump och
utgivning av cykelkartan för Borås.
Under 2013 bedrev också Miljö och konsumentnämnden arbete för ökat antal hållbara resor genom bland annat
det regionala samarbetsprojektet Dialog med hushåll där
personer som fått provåkarkort från Västtrafik kontaktades för en dialog kring resvanor. Drygt 1 000 hushåll
kontaktades via telefon av utbildade informatörer, som informerade om kollektivtrafik, cykelvägar och om hur man
kör bil sparsamt, allt beroende på intresse och behov hos
den person som kontaktats. Under hösten kontaktades ett
urval för att se om projektet inneburit förändring av resvanor. En stor andel, 87 %, av de personer som kontaktades
har angett att de har använt sina provåkarkort. 70 % av de
som blev kontaktade under våren kunde tänka sig minska
sitt bilkörande och 65 % kunde tänka sig att börja åka mer
kollektivt. Effekten håller även i sig sex månader senare.
Andelen som reser flera dagar i veckan med kollektivtrafiken har ökat enligt undersökningen. Den uppskattade
årliga körsträckan har också minskat. I undersökningen
gör man ett antagande att hälften av minskningen bero på
trängselskatten och hälften på den genomförda dialogen.
Erfarenheten säger också att den minskade bilkörningen
alltid ersätts med andra resor utan uteblir helt. Det kan
bero på att man till exempel arbetar hemma i större
utsträckning, samåker, gör bättre planering av sitt resande
osv. Andelen som angett intresse för bilpool var 12 % vid
första dialogtillfället och hade ökat till 15 % sex månader
senare. Andelen är sannolikt högre i och med att kunska-
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pen om bilpool har ökat på grund av dialogen och den
utskickade information. Det verkar dock finnas fortsatt
behov av mer kunskap kring vad bilpool är, var de finns
och om det är en bra lösning för hushållen.
Ladda ned och läs hela rapporten på:
www.grkom.se/hallbartresande
9b

Bättre infrastruktur för cykling

Ansvarig nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden i samråd med Tekniska
nämnden
Bedömning av etappmålet

•

Målet är nära att nås. Det finns idag planerade
styrmedel som beslutas före 2016.

9c

Det finns laddstationer för elbilar

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen i samråd med Borås kommuns Parkerings AB och Borås Elnät AB

Bedömning av etappmålet

•

Målet är nått.

Borås kommuns Parkerings AB har upprättat två laddplatser för elbilar i Nybrons parkeringshus. Bolaget följer
noga utvecklingen av efterfrågan på laddplatser. Det sker
dels i de direkta kontakter bolaget har med bilister och
andra intressenter men även utifrån parkeringsbranschens
nationella kontaktytor. I takt med att bolaget märker av en
efterfrågeökning kommer laddplatser successivt att byggas
ut på fler parkeringsanläggningar. Parkeringsbolaget kommer också att förbereda nya parkeringsanläggningar med
möjligheten till att etablera laddplatser.

Flera punktinsatser har gjorts och planeras att göras.
Antalet kilometer cykelväg ökar varje år. För att nå målet
krävs även en större helhetssyn över cykelinfrastrukturen
i Borås. En cykelhandlingsplan har tagits fram men inte
blivit antagen. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att
ansvaret för frågan bör flyttas över helt till Stadskansliets
avdelning för samhällsplanering alternativt Tekniska förvaltningen då trafikkompetens saknas på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Indikator

Åtgärder

Åtgärder

Pågående enligt plan.

Pågående enligt plan.

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar flera åtgärder
som genomförts under 2013 av Tekniska nämnden:
Bättre och fler cykelparkeringar har uppförts, cykelpump
i anslutning till cykelparkering. Gång- och cykelväg har
byggts utmed Segloravägen mellan Viaredsvägen och
Ryssnäsgatan. Ett antal cykelpassager över bilvägar har fått
ökad säkerhet och standardhöjning. En ny cykelmarkering
i asfalten som ska hålla bättre än de gamla målade markeringarna har förts in på vissa cykelvägar. Vid 2013 års slut
så fanns det totalt 139,2 km gång- och cykelväg i Borås
Stad, varav det byggts 2,1 km ny cykelväg under 2013.
Planerade åtgärder 2014 är att gång- och cykelväg kommer
att byggas längs hela Getängsvägen, Johannelundsdgatan,
Kindsgatan, Företagsgatan, samt del av Viaredsvägen. Cykelvägar mellan Viared och riksväg 40 kommer också att
byggas. Uppförande av ett nytt cykelgarage vid Resecentrum pågår. Cykelpassager ska förbättras och korsningar
göras säkrare. Fler cykelmarkeringar av den nya modellen
ska göras. Under 2014 kommer man att påbörja ny cykelvägvisning med nya skyltar på de stora stråken.

Indikator

Utfall
2013

Antal laddstationer för elbilar

2

9d	Ökad användning av biogas som
fordonsbränsle
Ansvarig nämnd

Borås Energi och Miljö AB

Bedömning av etappmålet

•

Målet är nära att nås. Det finns idag planerade
styrmedel som beslutas före 2016.

Mängden såld publik biogas har ökat från 2 134 000 Nm3
år 2012 till 2 299 786 Nm3 år 2013. Nuvarande rötningsanläggning är produktionsbegränsande. Ny rötkammare
krävs för att öka produktionen av biogas. Utveckling av
biogasproduktionen är en del i planerna för Energi och
Miljöcenter på Sobacken.
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Indikator
Indikator

Utfall 2012

Utfall 2013

Volym såld publik biogas, Nm3

2 134 000

2 299 786

Kommentar indikatorer

Såld fordonsgas: 3 261 513 Nm3 varav mängd såld biogas:
2 299 786 Nm3
Tankställen finns vid Åhaga (Trandögatan/Söderleden),
Hulta (Hultagatan 51) och Göta (Gässlösavägen 38).

Mål 10	Ökad andel förnybara
energikällor
10a		Borås Stad verkar för ökad användning
av solenergi
Ansvarig nämnd

Lokalförsörjningsnämnden i samråd med Miljö- och konsumentnämnden och alla bolag.

Bedömning av etappmålet

•

Åtgärder

Pågående enligt plan.

9e	Borås Stad optimerar transporter och
leveranser
Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen.

Målet är nära att nås. Det finns idag planerade
styrmedel som beslutas före 2016.

Vid ombyggnation och nybyggnation av fastigheter som
ägs av kommunen och de kommunala bolagen ska enligt
etappmålet installation av solenergi alltid övervägas.
Lokalförsörjningsförvaltningen överväger i huvudsak alltid
detta. Det är inte utrett om bolagen överväger solenergi
vid ny- och ombyggnation. Solenergiproduktionen har
ökat från 90 MWh år 2012 till 125 MWh år 2013. Siffran
inkluderar både förvaltningarnas och bolagens redovisningar.

Bedömning av etappmålet

•

Indikatorer

Det är inte möjligt att nå målet till 2016.

Tekniska nämnden har påbörjat arbetet med att utreda en
gemensam distributionscentral för Borås Stad. Ingen ny
resurs är organiserad av Kommunstyrelsen för samordning
av kommunens egna transporter.

Utfall
2012

Utfall
2013

-

10

Antal objekt där solpaneler och solfånga- Statistik
re installerats under året
saknas*

0

Indikatorer
Antal genomförda informationstillfällen
om solenergi

Energiproduktion från solenergi, MWh

90

125

Indikatorer
Indikatorer

Utfall
2013

Kommentarer indikatorer

Körd sträcka för Borås Stads förvaltningar och
bolags interna transporter, km

Statistik
saknas

Antal genomförda informationstillfällen om solenergi

Körd sträcka av leverantörer på ramavtal, km

Statistik
saknas

Åtgärder

Ej påbörjad.

Miljö- och konsumentnämnden redovisar att energi- och
klimatrådgivaren som är anställd med stöd från Energimyndigheten arbetar för ökad användning av solenergi.
Under 2013 har Borås Stad medverkat i European Solar
Days. Solenergidagarna är en kampanj för att öka kunskapen och intresset för solvärme och solel. Totalt deltar över
19 länder i kampanjen, en kampanj som i Sverige varar
under hela maj månad.
Borås deltog genom att bland annat arrangera en demonstration av en solenergianläggning integrerad i ett bostadshus i Brämhult 16 maj 2013 och 30 personer deltog. Anläggningen som visades består av tre olika solenergisystem;
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konventionella solfångare, hybrid el/värme solpaneler och
luftsolfångare. På Navet Science Center hölls senare under
kvällen en välbesökt föreläsning om solenergi med Hugo
Franzen, konsult inom området. Under 2012 informerade
Miljöförvaltningen bland annat vid Bomässan på Åhaga
och på Kulturhuset i samband med Kretsloppsveckan.
Lars Andrén, ordförande i Svensk Solenergiförening föreläste också under en temadag 2012 samt under Bomässan
på Åhaga 2013.
Borås Energi och Miljö AB har haft tre visningar av anläggningen på Simonsland, Sveriges sjunde största (2012)
solcellsanläggning* på 700 kvadratmeter. Fristadbostäder AB uppger att de haft fem informationstillfällen om
solenergi.

Bedömning av etappmålet

•

Det är inte möjligt att nå målet till 2016 med idag
beslutade eller planerade styrmedel.

Borås Energi och Miljö AB har på uppdrag av Borås Stad
tagit fram förslag på vindkraftsetableringar. Ett beslutsunderlag om att uppföra tre vindkraftverk om totalt 16
GWh är lämnat till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen
ska nu besluta om vindkraftverken ska uppföras eller inte.
Föreslagen plats för lokalisering är i Rångedala

Indikator
Indikator

Åtgärder

Mängd producerad energi från vindkraft,
GWh

Utfall
2012

Utfall
2013

0

0

Pågående enligt plan.
Lokalförsörjningsnämnden redovisar att installation
av solceller planeras för förskolan Hestra 7 under 2014.
Under 2012 installerade Lokalförsörjningsförvaltningen
200 kvadratmeter solel*.
Borås Energi och Miljö installerade solceller på Simonsland tillsammans med Kanico under 2012. Det finns
planer för solceller i Energi och miljöcenter (EMC) som
planeras på Sobacken. Slutgiltigt beslut om EMC är inte
klart. Beslut väntas innan 2016.
Borås Djurpark AB uppger att åtta kvadratmeter
solfångare med 2,4 MWh effekt värmer vattnet vid
tvättanläggningen vid Barnens Zoo. 2012 installerades 20
kvadratmeter solfångare med 8,78 MWh. Den betjänar
uppvärmning av bondgården, uppvärmning av huset där
hyenorna bor och uppvärmning samt varmvatten till offentliga toaletter. Överskott laddas i borrhål. Inga objekt
är planerade 2014.
AB Bostäder i Borås uppger att solceller kommer att
monteras på två av husen på Rydsgatan, beräknat 30 000
kWh med option på att montera på ytterligare två hus.
Detta innebär att bolaget kommer att kunna sälja el.
Fristadbostäder AB ingår i projektet Sol i Väst och planerar att täcka cirka 250 kvadratmeter med solceller under
2014-2015.

Åtgärder

Pågående med avvikelse.

10c	Fjärrvärmeproduktionen är till minst 95
procent baserad på biobränsle och avfall
Ansvaig nämnd

Borås Energi och Miljö AB

Bedömning av etappmålet

•

Målet är nära att nås. Det finns idag planerade
styrmedel som beslutas före 2016.

Indikator
Indikator
Andel av fjärrvärmen som är baserad på
biobränsle och avfall, %

Utfall
2012

Utfall
2013

90

93

Åtgärder

Pågående enligt plan.
10b	Minst 70 GWh vindkraft produceras varje
år inom geografiska området Borås Stad
Ansvarig nämnd

Borås Energi och Miljö AB.
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Hållbar natur
Borås värnar sina naturresurser. Vi arbetar för rent vatten,
ren luft, ren mark och rik biologisk mångfald

Mål 11	Minskad tillförsel av näringsämnen och föroreningar till sjöar
och vattendrag
11a		Borås Stad har kunskap om och en
strategi för hur Viskans föroreningar
ska hanteras
Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen.

Bedömning av etappmålet

•

Det är inte möjligt att nå målet till 2016.

Borås Stad kan behöva vänta på beslut i flera år och eventuell överklagan, varför det inte bedöms rimligt att start av
sanering sker till 2016. En förhoppning är att den kan ske
2018.
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Åtgärder

Pågående enligt plan.
Kommunstyrelsen redovisar att kunskapen om föroreningarna och hur de skulle kunna hanteras är god. Nödvändigt underlag från Länsstyrelsen för att kunna bedöma
Borås Stads andel av kostnaderna för en framtida sanering
saknas dock. Fördelningen av kostnader mellan kommunen och staten är en väsentlig del av beslutsunderlaget.
Om Borås Stad ska gå vidare med en bidragsansökan till
staten och stå fast vid åtagandet om huvudmannaskap för
en sanering av Viskan enligt Kommunfullmäktiges beslut
måste kostnadsfrågan vara mer utredd. De ekonomiska
villkoren är inte klara eftersom Länsstyrelsen i januari
2014 inväntar svar från Naturvårdsverket om ansvarsutredningen. Denna ska sedan kommuniceras med kommunen och övriga berörda. Det ska också göras förberedelse
för en sanering, tillstånd enligt miljöbalken, traditionell
projektering, entreprenadtjänster och ansökan om statsbidrag i flera led.
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11b	Bättre rutiner för att beakta naturnära
dagvattenssystem vid detaljplanearbete
Ansvarig nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden i samråd med Borås Energi
och Miljö AB.

Bedömning av etappmålet

•

Målet är nära att nås. Det finns idag planerade styrmedel som beslutas före 2016.

Samhällsbyggnadsförvaltningen strävar efter lokalt
omhändertagande av dagvatten och gör vid behov dagvattenutredningar. Av de detaljplaner som vunnit laga
kraft under 2013 har Viared Strand och Nordskogen haft
dagvattenutredningar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen utreder och fördelar ansvaret kring dagvattenfrågan
för att underlätta genomförandefasen i detaljplaner. Det
bör utredas vem som skall bekosta anläggning för dagvattenhantering och ansvara för skötsel om mark avsätts
i detaljplaner för dagvattenhantering. Nya övergripande
styrdokument, till exempel VA-plan, VA-policy och en
handlingsplan för klimatanpassning, behöver tas fram och
Riktlinjerna för dagvatten (som ej gäller längre) behöver
uppdateras och införlivas i exempelvis en VA-policy.

förändra ledningar i befintliga områden i samband med
förtätning behöver också förankras.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det idag inte
finns något incitament för byggherrar att arbeta med
fördröjning av dagvatten i nyproduktion eftersom det inte
leder till en reducerad kostnad på VA-anslutningen. När
till exempel lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD)
ska ingå i en nyproduktion så är det rimligt att taxan
för anslutningar reduceras kraftigt, med tanke på att ett
LOD-system oftast är en tung investering för byggherren.
Som det är nu så får byggherren betala två gånger för att ta
hand om dagvattnet.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår också
• arbete med uppdaterad dagvattenpolicy för att klargöra
i vilka områden som krav ska ställas i detaljplan och
vilka typer av krav kommunen ska ställa,
• att Borås Energi och Miljö studerar om det är möjligt
att införa rabatt på VA-taxan till exploatörer som gör
åtgärder för att fördröja dagvatten.
11c

Inventera och förbättra enskilda avlopp

Ansvarig nämnd

Miljö- och konsumentnämnden i samråd med Borås
Energi och Miljö AB.

Vidare bör långsiktig planering för att förbättra statusen
på vattendragen i Borås vara en fråga för den översiktliga planeringen och Miljöförvaltningen att bevaka vid
enskilda detaljplaner.

Bedömning av etappmålet

En samsyn bör skapas kring hur dagvattenfrågorna ska
hanteras mellan Tekniska förvaltningen, Borås Energi
och Miljö AB och Samhällsbyggnadsförvaltningens olika
avdelningar.

De enskilda avlopp som skulle ha åtgärdats 2012 har i
huvudsak åtgärdats. Några enstaka förbud har utfärdats
där fastighetsägaren inte genomfört åtgärder. Under 2014
kommer en kontroll att göras av de enskilda avlopp som
skulle ha åtgärdats 2013. Sedan 2010 har 910 enskilda
avlopp inventerats. Under 2012 och 2013 har totalt 334
fastigheter ansökt och fått tillstånd till att inrätta en avloppsanläggning. Det innebär att 37 procent av avloppen
som inventerats från 2010 har förbättrats.

Åtgärder

Pågående med avvikelse.
Samhällsbyggnadsnämnden redogör ytterligare för
förslag om hur dagvattenhanteringen kan förbättras
vid detaljplanering. I detaljplan finns möjlighet att till
exempel begränsa hur stora ytor som får hårdgöras inom
en fastighet och det går också att ställa krav på tak med
fördröjning. Det bör regleras i en dagvattenpolicy i vilken
typ av områden som detta ska vara aktuellt. Frågor som
också behöver redas ut är hur kommunen ska agera för
att ställa krav på exploatören att ordna fördröjning på den
egna fastigheten. Hur kommunen ska se på ansvaret att

•

Målet nås med i dag beslutade styrmedel och åtgärder genomförda före 2016.

Indikatorer
Indikatorer
Antal inventerade avlopp
Andel förbättrade enskilda avlopp, %

Utfall
2012

Utfall
2013

195

210

24

37
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Åtgärder

Pågående enligt plan.
Miljö- och konsumentnämnden redovisar att inkommande avloppsärenden har hanterats fortlöpande under
året. Parallellt sker uppföljning av tidigare års inventeringar. Fler ärenden måste hanteras som en följd av tidigare
ställda krav på bristfälliga befintliga avlopp. Utöver detta
har Miljöförvaltningen också börjat besluta om förbud
att använda WC som är anslutet till bristfälligt avlopp.
Förbud aktualiseras när fastighetsägaren inte har åtgärdat
sitt bristfälliga avlopp trots påpekande från vår sida och en
relativt lång tid för att vidta åtgärder.
Under året har tre möten genomförts med berörda fastighetsägare inför vårens och sommarens inventeringsarbete.
Inventeringsarbetet fortsatte en bit in i det tredje tertialet.
Dessutom har fastighetsägare fått utskick med information. Inventeringsarbetet omfattade ca 60 fastigheter
under vår och sommaren och ca 150 fastigheter under
sensommar och höst. Under 2014 planeras inventering av
ca 200 fastigheter.

Miljö- och konsumentnämnden redovisar att inventering
av dammar för att kartlägga förekomster av vattensalamander påbörjades 2012. Under 2012 inventerades 30
dammar och 2013 35 dammar. Totalt ska ca 400 dammar
inventeras. Nuvarande ambitionsnivå är att varje säsong
inventera minst 30 dammar. Arbetet fortsätter 2014.
Kartmaterial på dammar utvalda för inventering finns
men är inte digitaliserat. För att slutföra inventeringen
till 2016 skulle det behövas cirka fyra personer, säsongsanställda år 2014-2016, under inventeringsperioden på
ca sex veckor i april och maj. Inventering sker nattetid.
Med nuvarande resurser och inventeringstakt skulle målet
utförd inventering uppnås efter 10 år. Vattensalamanderns
eller åkergrodans infrastruktur i övrigt är inte kartlagd.
Riktad artinventering av åkergroda bedöms inte motiverad. Kartor med resultat från inventeringar av hasselmus
och fladdermus har digitaliserats.

12b	Handlingsplan för skydd av biologisk
mångfald
Ansvarig nämnd

Mål 12	Bättre status för den biologiska
mångfalden
12a	Bättre kunskap om levnadsvillkor för
strikt skyddade arter
Ansvarig nämnd

Miljö- och konsumentnämnden

Bedömning av etappmålet

•

Målet är nära att nås. Det finns idag planerade
styrmedel som beslutas före 2016.

Med nuvarande resurser och inventeringstakt tar det 10
år att kartlägga förekomsterna av vattensalamander i hela
Borås Stad. Resursmässigt krävs fyra säsongsanställda
cirka sex veckor i april-maj åren 2014-2016. Inventeringen
sker nattetid. Därefter ska en digitalisering av kartunderlag gällande vattensalamandern ske. Kartläggning av
åkergrodans livsmiljöer och infrastruktur är ej påbörjad.
Riktad inventering av åkergroda bedöms inte motiverad.

Åtgärder

Pågående enligt plan.
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Miljö- och konsumentnämnden

Bedömning av etappmålet

•

Målet är nära att nås. Det finns idag planerade
styrmedel som beslutas före 2016.

Visst arbete pågår löpande, men för att nå målet med att
upprätta en handlingsplan för skydd av biologisk mångfald
behöver en ny tidplan fastställas och arbetet tydliggöras i
verksamhetsplaneringen.

Åtgärder

Pågående med avvikelse.
Miljö- och konsumentnämnden redovisar att en del
underlagsmaterial till handlingsplanen saknas. När arbetet
påbörjades sattes tidplanen att handlingsplanen skulle vara
klar för antagande 2012. En ny tidplan för återstående
arbete behöver upprättas. Se även arbetet med projektet
Kulturlandskap Borås under etappmål 5e.
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12c	Fler kommunalt biotopskyddade områden
eller kommunala naturreservat
Bedömning av etappmålet

•

12d	Varje år sker åtgärder för att
ädellövskogen i Borås Stads skogar ska ha
ökat med 10 hektar till 2021
Ansvarig nämnd

Målet nås med idag beslutade styrmedel och med
åtgärder genomförda före 2016.

Tekniska nämnden

Utredningar pågår. Reservatsbildning av området Storsjön
pågår. Ett förslag till beslut och en skötselplan skall ut på
remiss under 2014. Arbetet bedöms vara klart under 2015.
Inom projekt Kulturlandskap Borås, som drivs av Miljöoch konsumentnämnden med finansiering från WWF
(Världsnaturfonden), har rikkärr inventerats. Ett av
de inventerade områdena har föreslagits som framtida
biotopskyddsområde. Detta ärende hanteras vidare av
Kommunstyrelsen under 2014. I kommunen finns elva
naturreservat. Fem är kommunala: Rya åsar, Flenstorp,
Lindåsabäcken, Vänga mosse och Älmås (dessa sköts av
Tekniska förvaltningen).

Bedömning av etappmålet

•

Det är inte möjligt att nå målet till 2016 med idag
beslutade eller planerade styrmedel.

Uppföljning sker när nästa skogsbruksplan upprättas. Andelen lövskog ökas med gallring, röjning och plantering.

Åtgärder

Pågående enligt plan.

Indikator
Indikator
Antal kommunala naturreservat

Utfall
2012

Utfall
2013

5

5

Åtgärder

Pågående enligt plan.
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Nr 56
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
enligt SoL och LSS t o m 31 mars 2014
2014-05-26

Dnr 2014/KS0273 739

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 att en rapporteringsskyldighet införs i socialtjänstlagen (SoL) 16 kap
§ 6 h-f. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande
beslut enligt 4 kap 1 § SoL. Ändringarna i Socialtjänstlagen och Kommunallagen trädde i kraft den 1 juli 2006.
Genom ett tillägg i LSS – lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade införs en skyldighet för kommunerna
och landstingen att rapportera till Socialstyrelsen om ej
verkställda beslut enligt 9 § LSS. Lagen trädde i kraft den
1 juli 2008 och den första rapporteringen skedde per den
30 september 2008.
Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som då tog över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Det innebär att kommuner nu är skyldiga att anmäla till IVO om beviljade
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och LSS inte har
verkställts senast tre månader efter beslut.
Till IVO och revisorerna ska Sociala omsorgsnämnden,
Arbetslivsnämnden och Stadsdelsnämnderna rapportera
alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL som
inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut.
Sociala omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande
beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom tre månader
från beslutsdatum. För varje beslut ska anges tidpunkten
för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt
skälen för dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per kvartal. När ett ärende som
tidigare rapporteras som ej verkställts, senare verkställs,
ska nämnden anmäla detta till IVO och revisorerna.
Till Kommunfullmäktige ska Sociala omsorgsnämnden,
Arbetslivsnämnden och Stadsdelsnämnderna lämna en
statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 4
kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från
dagen för respektive beslut. I rapporten ska anges vilka
typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som
förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i
rapporten ska vara avidentifierade.
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Som en yttersta konsekvens av lagändringen kan IVO
ansöka hos Länsrätten om att den dömer ut särskild avgift
till kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller
bistånd enligt 4 kap 1 § SoL eller 9 § LSS.
IVO har kommit överens om att rapporteringen ska göras
på ett enhetligt sätt över landet, genom e-socialtjänst. Det
är ett webbaserat system för rapportering av ej verkställda
beslut enligt SoL och LSS.
Kommunen har till IVO anmält en huvudrapportör som
fungerar som kontaktperson gentemot IVO och sköter
nyanmälan och ändringar av rapportörer. Det har också
utsetts en rapportör per berörd förvaltning som sköter
själva inrapporteringen av ej verkställda beslut till IVO.
För att kunna följa ej verkställda beslut presenteras en graf
över en längre period.
Ej verkställda biståndsbeslut, antal ärenden
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Redovisning av ej verkställda gynnande beslut
enligt 4 kap 1 § SoL t o m den 31 mars 2014
Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL t o m den 31 mars 2014

Nämnd

Inga ej
verkställda
beslut

Sociala omsorgsnämnden

Ej verkställda
beslut

Typ av insats

X

Boende Kaptensgatan

Antal dagar Man/
sedan beslut kvinna

Bostad med särskild service
Kontaktperson

195

M

116

M

166

M

115

M

104

K

244

M

138

K

Stadsdelsnämnd Väster
Äldreomsorgen

x

Individ- och familjeomsorgen

x

Kontaktperson

151

M

x

Kontaktfamilj

174

M

x

Kontaktfamilj

174

M

x

Kontaktfamilj

389

M

x

Kontaktperson

184

M

x

”

210

M

x

”

136

M

x

Öppenvård

143

K

x

Kontaktfamilj

194

K

x

”

194

K

x

”

124

M

x

”

124

K

Äldreomsorgen

2

Plats på Våbo

210

K
M

Individ- och familjeomsorgen

x

Kontaktfamilj

236

K

x

Kontaktfamilj

236

K

x

Kontaktfamilj

165

M

Stadsdelsnämnd Öster
Äldreomsorgen

x

Individ- och familjeomsorgen

Stadsdelsnämnd Norr

Arbetslivsnämnden

x

Analys
Sociala omsorgsnämnden
Individ- och familjeomsorg Vuxen

Boende enligt SoL på Kategoriboendet Kaptensgatan

Bostad med särskild service enligt SoL
Ett beslut har rapporterats. Personen har tackat nej till
placering på extern plats i avvaktan på ledig plats i kommunens regi. Personen förhörde sig om möjlighet till
korttidsboende och detta erbjöds 2014-02-04. Personen
tackade då nej.

Vid mars månads utgång fanns det tre ej verkställda beslut
om boende på kategoriboendet Kaptensgatan. Ett av dessa
verkställdes 2014-04-10. En person har erbjudits möjlighet att utreda extern omplacering men inte kommit på
bokade tider. En person har bott hos anhöriga och vänner,
arbete bedrivs med att motivera personen till annat externt
boende med social omsorg.
B 431
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Funktionshinderverksamheten

Stadsdelsnämnden Öster

Kontaktperson enligt SoL

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.

Tre beslut har rapporterats. Två av besluten rapporterades
som ej verkställda för första gången, båda är avbrott i verkställigheten. Det tredje beslutet rapporterades för andra
gången. För samtliga beslut saknas lämplig kontaktperson.

Stadsdelsförvaltningarna Väster, Öster samt Norr

Stadsdelövergripande
Två typer av insatser, kontaktperson/familj och öppenvårdsinsatser har över tid varit vanligast förekommande i
beslut som inte verkställts inom rätt tid. Under en period
hösten 2013 kunde inte öppenvårdsinsatser verkställas
p g a en kösituation. Kontaktperson/familj och finns det
i allmänhet en viss tillgång till. Även om kontaktpersoner/familj finns att tillgå så kan inte alltid verkställighet
uppnås då klientens behov och kontaktpersonen/familjen
möjligheter ska matchas och stämma överens. Minst lika
viktigt är också att personkemin dem emellan ska fungera fullgott. Inom stadsgemensam IFO arbetar särskilda
handläggare med att rekrytera kontaktpersoner/familjer.
Stadsdelsnämnden Väster
Barn och Familj inom stadsdel Väster har fyra ej verkställda gynnande beslut, ett beslut gäller kontaktperson och tre
beslut gäller kontaktfamilj.
Det barnet 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 tidigare
varit verkställd, men där kontaktfamiljen valde att avsluta
uppdraget. Med anledning av särskilda behov hos barnet
har det varit svårt att matcha ihop detta barn med en ny
kontaktfamilj, men nu i mars har man hittat en tilltänkt
kontaktfamilj.
Tre barn, som har väntat längre tid än tre månader på att
få sitt beslut om intern öppenvård verkställd, har under
den senaste tremånadersperioden återtagit sin ansökan om
bistånd.
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När det gäller öppenvårdsinsatsen som gällde samtalsstöd
så var det fram till årsskiftet kö till Dialogcentrum. När
tid sedan erbjöds så tog sökanden tillbaka sin ansökan
då situationen förändrats till det bättre och behovet inte
fanns kvar.

Stadsdelsnämnden Norr
Barn och familj inom stadsdel Norr har 3 ej verkställda
beslut. Besluten rör kontaktfamilj. Här har det bl a varit
svårt att göra en lämplig matchning för på grund av allergier. Plats på Vård och omsorgsboende rör ett par som
blivit erbjudna plats och därmed verkställighet men tackat
nej till flera alternativ.
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Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t o m den 31 mars 2014
Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 31 mars 2014
Nämnd
Sociala omsorgsnämnden

Inga ej verkEj verkställda
ställda beslut beslut
Typ av insats
X

Kontaktperson

X

304

M

455

M

159

K

243

M

365

M

151

M

121

M

121

M

346

M

1 154

M

140

K

182

M

121

M

196

M

151

K

196

M

110

K

121

M

224

M

Korttidsvistelse

1 600

K

413

M

Korttidsvistelse

122

M

Daglig verksamhet

122

M

Ledsagarservice

Sociala omsorgsnämnden forts.

Antal dagar Man/
sedan beslut kvinna

Bostad med särskild service
för vuxna

1 246

K

132

M

159

M

789

M

329

K

160

M

119

K

653

M

405

K

109

M

259

M

1 064

M

1 344

M

1 076

M

362

K

202

M

222

K

332

M

451

M

150

M
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Analys

Ledsagarservice enligt LSS

Sociala omsorgsnämnden
Funktionshinderverksamheten

Vid mars månads utgång fanns ett ej verkställt ledsagarbeslut. Under fjärde kvartalet 2013 har den enskilde tackat
nej till erbjudande och det kommer troligen att avslutas.

Kontaktperson enligt LSS
18 beslut rapporterades som ej verkställda. Nio av besluten rapporterades för första gången, åtta av dessa har fått
avbrott i verkställigheten under fjärde kvartalet 2013 och
det har ännu inte varit möjligt att hitta lämpliga kontaktpersoner för uppdragen.
Fyra brukare har tackat nej till erbjudande. För några
personer är insatsen inte längre aktuell och dessa ärenden
har lämnats till handläggare för omprövning av beslutet.
För övriga gäller att insatsen inte har kunnat verkställas då
lämplig kontaktperson saknas.
Flera av besluten är svåra att verkställa beroende på funktionsnedsättningar som kräver särskild kompetens hos
kontaktpersonen. Brukare som beviljats insatsen kan också
ha speciella önskemål om kontaktperson, t ex kön, ålder,
intressen m m som kan vara svåra att matcha. Ofta krävs
flera personliga möten innan man hittar en kontaktperson
som passar. Besluten rapporteras som ej verkställda under
detta arbete oavsett hur många försök till ”matchning”
som gjorts. Det händer också att tilltänkta kontaktpersoner tackar nej då uppdragen har ställt krav på särskild
kompetens eller på annat sätt ansetts alltför krävande.
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Korttidsvistelse enligt LSS
Tre beslut rapporterades som ej verkställda. Ett beslut
kvarstår sedan 2009, familjen har tackat nej till erbjudanden och inväntar specifikt korttidsboende. I ett beslut
kommer ansökan troligen att återtas. Ett beslut rapporterades för första gången och planerad verkställighet är maj
2014.

Daglig verksamhet enligt LSS
Nio beslut rapporterades som ej verkställda. I två ärenden
har personerna inte kunnat nås. En person kommer att
påbörja pryo på en verksamhet. I två ärenden letar man
efter lämplig verksamhet. Två personer har tackat nej till
erbjudande. En deltagare kunde inte få vara kvar och har
efter det inte haft någon verksamhet. En deltagare har
provat flera arbetsplatser men valt att inte vara kvar.

Bostad med särskild service enligt LSS
Vid mars månads utgång fanns 12 ej verkställda beslut om
bostad med särskild service. Några brukare har tackat ja
till erbjudna platser och kommer att flytta in under 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 57
Redovisning av inkomna e-petitioner t o m april 2014
2014-05-26

Dnr 2014/KS0271 101

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige har den 25 februari 2010 beslutat
införa e-peitioner i Borås Stad. Fullmäktige har också vid
samma tillfälle uttalat sin vilja att få regelbunden information om de petitioner som lämnas.
Kommunstyrelsen överlämnar härmed en sammanställning över inlämnade e-petitioner till och med april månad
2014.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Redovisningen läggs till handlingarna.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Göran Björklund
Kommunsekreterare
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Mer motion och motorik i skolan för hälsa och
lärande

Elljusspår vid Kype nåbart från Sjöbo

Vandringsledsmarkeringar från Borås camping

Återvinningstation

Ny basketarena

Björkhemsgatan

Belysning av lekplatser på Sjöbo

Återvinning för hjälporganisationer

Borås nästa i Sverige med ekologisk mat till
skolorna/äldrevården?

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

2013-12-02

2013-12-05

2013-12-05

2013-12-11

2014-01-16

2014-01-17

2014-01-23

2014-02-21

2014-02-22

2014-02-24

Stadsdelsnämnden Norr

Ansvarig nämnd
Tekniska nämnden

Anna Sevo

Elin Arvidsson

Anna Sevo

Yvonne
Gunneriusson

Linda Ikatti

Sonny Andersson

Fredrik Zetterlund

Sören Björklund

Tekniska nämnden

Kommunstyrelsen

Stadsdelsnämnden Väster

Borås Energi och Miljö AB

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden

Fritids- och
folkhälsonämnden

Borås Energi och Miljö AB

Andreas Andersson Tekniska nämnden

Andreas Andersson Fritids- och
folkhälsonämnden

Hedvig Kjellin

Initiativtagare
Matilda Chocron

2014-05-30

2014-04-30

2014-04-30

2014-03-31

2014-04-30

2014-02-28

2014-07-31

2014-01-24

2014-03-03

2014-03-03

2014-03-31

Slutdatum
2013-11-30

11

39

108

9

5

1

28

4

0

2

118

Samlar
underskrifter

Samlar
underskrifter

Samlar
underskrifter

Avslutad

Samlar
underskrifter

Avslutad

Samlar
underskrifter

Avslutad

Avslutad

Avslutad

Avslutad

Signaturer Status
27 Avslutad

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

2014-02-24

E-petition
Ekologiska bananer till barnen

Inkom
2013-09-06

Redovisning från Stadskansliet av inkomna E-petitioner t o m april 2014

Delvis genomförd

Åtgärd
Genomförd

kommunfullmäktiges handlingar | 18 Juni 2014

kommunfullmäktiges handlingar | 18 Juni 2014

Nr 58
Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m november månad 2013 avgivna motioner
2014-05-26

Dnr 2014/KS0076 101

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
För information redovisas också därefter inkomna ej
besvarade motioner.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Redovisningen läggs till handlingarna.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Göran Björklund
Kommunsekreterare
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande t o m november månad 2013 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2002-03-18 § 26
2002/KS0249 001
KC

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

KF 2005-04-21 § 49
2005/KS0393 050
J

Motion av Solveig Kjörnsberg (S); Kollektivavtal vid upphandling

Återremitterat från Kommunfullmäktige till Kommunstyrelsen.
Under beredning.

KF 2006-08-17 § 107
2006/KS0558 821
E

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

Klart för godkännande.

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

Motion av William Petzäll (SD); Saltemads camping

Under beredning.

KF 2008-01-24 § 2
2008/KS0132 107
KC

Motion av Kjell Classon (S); Bygg seniorbostäder

Under beredning.

KF 2008-02-21 § 19
2008/KS0225 050
J

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

Under beredning.

KF 2008-06-12 § 116
2005/KS0393 050
J

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

Under beredning.

KF 2009-01-22 § 2
2009/KS0111 614
E

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

Under beredning.

KF 2009-02-19 § 16
2009/KS0175 700
E

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

Under beredning.

KF 2009-05-14 § 66
2009/KS0403 420
E

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

Under beredning.

KF 2009-05-14 § 66
2009/KS0404 822
E

Motion av Anders Österberg (S); Anpassa byggnaderna efter män- Under beredning.
niskan och inte människan efter byggnaderna.

KF 2009-09-17 § 115
2009/KS0588 107
E

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

Klart för godkännande.

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

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

Under beredning.
Drogs ur Kommunstyrelsen
2012-02-27

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

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

Under beredning. Kostnadsberäkning behöver kompletteras.

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

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

Återremitterat från Kommunfullmäktige till Kommunstyrelsen.
Under beredning.

KF 2010-02-25 § 15
2010/KS0204 219
SP

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

Under beredning. Inkommit fyra
remissvar.

KF 2010-05-20 § 52
2010/KS0363 332
E

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

Klart för godkännande.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande t o m november månad 2013 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2010-05-20 § 52
2010/KS0364 829
E

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

Klart för godkännande.

KF 2010-05-20 § 52
2010/KS0373 050
E

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

Under beredning.

KF 2010-06-17 § 69
2010/KS0516 110
Vn

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

Under beredning.

KF 2010-08-19 § 95
2010/KS0559 349
E

Motion av Lennart Andreasson (V); Kommunala vattenhål.

Klart för godkännande.

KF 2010-08-19 § 95
2010/KS0597 821
E

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

Klart för godkännande.

KF 2010-09-23 § 111
2010/KS0640 824
E

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

Klart för godkännande.

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

Motion av Kerstin Koivisto (Väg); Utred möjligheten till spårbunden Återremitterad från Kommunfullpendel- och kollektivtrafik.
mäktige till Kommunstyrelsen
Under beredning.

KF 2011-03-24 § 34
2011/KS0277 530
SP

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

KF 2011-04-28 § 49
2011/KS0299 139
KU

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

KF 2011-04-28 § 49
2011/KS0326 003
J

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

Under beredning.

KF 2011-04-28 § 49
2011/KS0377 040
E

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

Under beredning.

KF 2011-06-16 § 81
2011/KS0489 105
KC

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

Under beredning.

KF 2011-08-18 § 94
2011/KS0584
SP

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

KF 2011-08-18 § 94
2011/KS0585 821
E

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

Lokalförsörjningsnämnden har
lämnat svar på remiss. Under
beredning.

KF 2011-09-22 § 120
2011/KS0602 050
E

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

Remitterad till Tekniska nämnden.

KF 2011-09-22 § 120
2011/KS0612 050
E

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

Under beredning.

KF 2011-09-22 § 120
2011/KS0659 050
E

Motion av Alexander Andersson (C); Livsmedelspolicy och närpro- Klart för godkännande.
ducerat –för ett miljömässigare Borås!

Under beredning.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande t o m november månad 2013 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

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

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

Under beredning.

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

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

Under beredning.

KF 2011-10-20 § 128
2011/KS0709 020
PF

Motion av Sara Degerman Carlsson (KD); Borås Stad – en arbets- Under beredning.
givare om tar ansvar.

KF 2012-01-26 § 2
2012/KS0122 331
SP

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

KF 2012-01-26 § 2
2012/KS0126 311
SP

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

KF 2012-01-26 § 2
2012/KS0129 701
KU

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

Under beredning.

KF 2012-02-23 § 21
2012/KS0204 403
SP

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

Under beredning.

KF 2012-02-23 § 21
2012/KS0206 107
SP

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

Under beredning.

KF 2012-03-15 § 38
2012/KS0270 822
E

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

Under beredning.

KF 2012-03-15 § 38
2012/KS0272 821
E

Motion av Alexis Mouschopanis (M) och Annette Carlson (M);
Bygg en idrottshall i anslutning till Sjömarkenskolan.

Klart för godkännande.

KF 2012-04-12 § 57
2012/KS0332 730
KU

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

Under politisk beredning.

KF 2012-04-12 § 57
2012/KS0335 370
E

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

Klart för godkännande.

KF 2012-04-12 § 57
2012/KS0337 710
E

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

Under beredning.

KF 2012-04-12 § 57
2012/KS0339 311
SP

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

Under beredning. Tre nämnder
har inkommit med remissvar.

KF 2012-05-10 § 67
2012/KS0367 001
PF

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

Under beredning.

KF 2012-05-10 § 67
2012/KS0378 023
PF

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

Under beredning.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande t o m november månad 2013 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2012-05-10 § 67
2012/KS0379 023
PF

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

Under beredning.

KF 2012-05-10 § 67
2012/KS0394 312
SP

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

Klar för godkännande.

KF 2012-06-20 § 81
2012/KS0472 714
E

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

Remiss besvarad av Stadsdelsnämnderna.

KF 2012-06-20 § 81
2012/KS0487 107
E

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

Under beredning.

KF 2012-06-20 § 81
2012/KS0488 282
E

Motion av Kerstin Hermansson (C) och Cecilia Andersson (C); Mer Klart för godkännande.
pengar till verksamheterna – mindre till outnyttjade lokaler och
fastigheter.

KF 2012-06-20 § 81
2012/KS0489 027
PF

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

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

Motion av Annette Carlson (M), Pirita Isegran (M), Annacarin Mar- Klart för godkännande.
tinsson (M) och Anne-Marie Ekström (FP); Fimpa rätt!

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

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

Under beredning.

KF 2012-09-20 § 118
2012/KS0599 627
E

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

Under beredning.
Remiss besvarad av Stadsdelsnämnderna.

KF 2012-09-20 § 118
2012/KS0600 005
E

Motion av Anna Christensen (M), Patric Cerny (FP), Sven-Erik Hå- Under beredning.
kansson (C) och Hans Gustavsson (KD); Internet på äldreboenden Remiss besvarad av Stadsdelsför en mer innehållsrik vardag.
nämnderna

KF 2012-11-21--22 § 139
2012/KS0713 700
KU

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin På väg till Kommunstyrelsen
Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD); Uppmärksamma 2014-05-12.
FN:s Internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor!

2012-12-20 § 146
2012/KS0771 001
KC

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

2012-12-20 § 146
2012/KS0772 827
E

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

Under beredning.
Remiss besvarad.

2012-12-20 § 146
2012/KS0773 331
E

Motion av Annette Carlson (M), Marie Fridén (M) och Birgitta
Bergman (M); En grönare stad för framtida generationer!

Klart för godkännande.

2013-03-02-21 § 16
2013/KS0185 270
SP

Motion av Bengt Wahlgren (FP); Låga hyror motverkar bostadssegregationen.

Klart för godkännande.

2013-02-21 § 16
2013/KS0189 107
E

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

2013-03-21 § 27
2013/KS0281 106
KC

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

Under beredning.

Under beredning.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande t o m november månad 2013 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

2013-03-21 § 27
2013/KS0283 866
E

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

Under beredning.

2013-04-25 § 40
2013/KS0354 770
KU

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

Under beredning.

2013-04-25 § 40
2013/KS0356 023
PF

Motion av Joakim Malmberg (FP);
Inför studentmedarbetarsystem i Borås!

Under beredning.

2013-04-25 § 40
2013/KS/357 730
KU

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

Under beredning.

2013-04-25 § 40
2013/KS0358 514
SP

Motion av Hanna Werner (MP); Cykelparkeringar.

Under beredning.

2013-04-25 § 40
2013/KS0360 429
SP

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

Klar för godkännande.

2013-05-23 § 55
2013/KS0412 739
KU

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

2013-05-23 § 55
2013/KS0415 100
KU

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

Under beredning.

2013-06-19 § 69
2013/KS0433 050
E

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

Under beredning.

2013-06-19 § 69
2013/KS0444 105
KC/KU

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

Under beredning.

2013-06-19 § 69
2013/KS0472 001
PF

Motion av Patric Cerny (FP), Anna Christensen (C) och Hans Gus- Under beredning.
tavsson (KD); Inrätta en central äldreomsorgsnämnd

2013-06-19 § 69
2013/KS0473 409
KU

Motion av Monika Hermansson Friedman (M) och Eike Jünke (M);
För ett hållbart samhälle

Under beredning.

2013-06-19 § 69
2013/KS0474 512
E

Motion av Falco Güldenpfennig (KD); Viltstängsel för ökad trafiksäkerhet

Klart för godkännande.

2013-06-19 § 69
2013/KS0475 732
KU

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

2013-08-22 § 92
2013/KS0492 730
KU

Motion av Kerstin Hermansson (C) och Cecilia Andersson (C);
Ökad trygghet och kvalitet inom äldreomsorgen

2013-08-22 § 92
2013/KS0539 119
KC/E

Motion av Ida Legnemark (V); Whistelblower-funktion i Borås Stad Under beredning.

2013-08-22 § 92
2013/KS0540 739
KU

Motion av Patric Cerny (FP); Inrätta en fristående äldreombudsman!
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande t o m november månad 2013 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

2013-08-22 § 92
2013/KS0541 614
KC/PF

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

Under beredning.

2013-08-22 § 92
2013/KS0543 514
E

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

Under beredning.

2013-06-22 § 92
2013/KS0542 514
E

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

Under beredning.

2013-08-22 § 92
2013/KS0544 110
Val

Motion av Marie Fridén (M) och Alexis Mouschopanis (M); Elektro- Under beredning.
nisk röstning

2013-08-22 § 92
2013/KS0545 370
E

Motion av Thomas Wingren (MP); Mer solkraft till Borås

Under beredning.

2013-08-22 § 92
2013/KS0546 269
SP

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

Under beredning.

2013-09-19 § 111
2013/KS0607 700
KU

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

Under beredning.

2013-09-19 § 111
2013/KS0609 110
J

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Gå och rösta

Under beredning.

2013-10-24 § 124
2013/KS0629
N

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

Under beredning.

2013-10-24 § 124
2013/KS0661 700
KU

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

Under beredning.

2013-10-24 § 124
2013/KS0663 730
KU

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

2013-10-24 § 124
2013/KS0664 311
SP

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

Under beredning.

2013-10-24 § 124
2013/KS0665 739
KU

Motion av Seija Noppa (M), Anna Christensen (M) och Nils-Åke
Björklund (M); Fler boendeformer för finsktalande äldre

På väg till Kommunfullmäktige
2014-05-21.

2013-10-24 § 124
2013/KS0666 820
E

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP);
Inför maskeringsförbud nu!

Under beredning.

2013-10-24 § 124
2013/KS0668
E

Motion av Bengt Wahlgren (FP); Borås Symfoniorkesters framtid

Under beredning.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande under perioden 2013-11-01--2014-04-30 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

2013-11-20—21 § 141
2013/KS0728 050
E

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

2013-11-20—21 § 141
2013/KS0730 618
E

Motion av Annette Carlson (M), Birgitta Bergman (M) och Marie Fridén (M); Praktik på gymnasiets alla
program

2013-11-20—21 § 141
2013/0732 862
E

Motion av Falco Güldenpfennig (KD); Kultursatsning i grundskolan

2013-12-19 § 150
2013/KS0792 311

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

2013-12-19 § 150
2013/KS0793 220
SP

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

2014-01-16 § 2
2014/KS108 738
E

Motion av Patric Cerny (FP); Broddar till ålderspensionärer! För ökad trygghet under vinterhalvåret

2014-01-16 § 2
2014/KS108 027
PF

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

2014-02-20 § 17
2014/KS0164 299
E

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

2014-03-20 § 30
2014/KS0266 208
PF

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

2014-03-20 § 30
2014/KS0291 828
E

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

2014-03-20 § 30
2014KS0292 299
E

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

2014-03-20 § 30
2014/KS0293 291
E

Motion av Anna Svalander (FP); Tillagningskök på Almåsgymnasiet

2014-04-24 § 41
2014/KS0313 730
KU

Motion av Annette Carlsson (M); Inventering av äldreomsorgen

2014-04-24 § 41
2014/KS0320 310
SP

Motion av Hanna Werner (MP); Sandareds centrum

2014-04-24 § 41
2014/KS0322 403
SP

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

2014-04-24 § 41
2014/KS0324 860
KU

Motion av Bengt Wahlgren (FP); Slå vakt om vårt litterära kulturarv

2014-04-24 § 41
2014/KS0328 773
PF

Motion av Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson; Livräddning via SMS
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande under perioden 2013-11-01--2014-04-30 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

2014-04-24 § 41
2014/KS0329 701
KU

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

2014-04-24 § 41
2014/KS0340 023
PF

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

2014-04-24 § 41
2014/KS0346 027
PF

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

2014-04-24 § 41
2014/KS0348 105
I

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

2014-04-24 § 41
2014/KS0364 514
SP

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

2014-05-21 §
2014/KS0381 612
E

Motion av Maria Lindgren (M), Björn Bergquist (M) och Annette Carlsson (M); Ge alla gymnasieelever
kunskapen och chansen att prova på att starta eget.

2014-05-21 §
2014/KS0382 049
E

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

2014-05-21 §
2014/KS0389 141
N

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

2014-05-21 §
2014/KS0392 059
E

Motion av Annette Carlsson (M), Morgan Hjalmarsson (FP) och Falco Güldenpfennig (KD); Ny konkurrenspolicy för Borås Stad.
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Nr 59
Donation av skulpturen ”Två generationer”
2014-05-12

Dnr 2014/KS0319 046

2014-03-27

Från Kommunstyrelen
Till Kommunfullmäktige

Från Kulturnämnden
Till Kommunstyrelsen

Kulturnämnden har beslutat att mottaga donation i form
av skulpturen ”Två generationer”, och har tillsänt Kommunstyrelsen ärendet för vederbörligt beslut.

Donation av skulpturen
”Två generationer”

Järngrinden AB äger idag skulpturen, som är skapad av
konstnären Lars-Åke Åberg och uppförd i svensk diabas
och italiensk marmor. Värdet uppskattas av Kulturnämnden till cirka 500 000 kronor.

Kulturnämndens beslut

Donationen inkluderar transport, montering och belysning. Borås Stad svarar för framdragning av el samt
kostnader för skulpturens bevarande.
Kommunstyrelsen är liksom Kulturnämnden positiva
till möjligheten att erhålla skulpturen ”Två generationer”
och därmed ytterligare förstärka Borås som en konst- och
skulpturstad. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att tacksamt mottaga donationen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Donation av skulpturen ”Två generationer” från
Järngrinden AB mottages tacksamt.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef
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Kulturnämnden beslutar att tacksamt ta emot donationen, samt sända ärendet vidare till Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige för vederbörliga beslut.

Kulturnämndens yttrande i sin helhet
Från Patrik Ivarson, Järngrinden AB, har Borås Stad, Kulturnämnden, fått erbjudande om en donation av skulpturen, ”Två generationer” (2008) i diabas och marmor av
skulptören Lars-Åke Åberg, Borås.
Donationen inkluderar transport, montering och belysning och det finns inga villkor bundna till den. Skulpturen värderas till ca 500 000 kronor.
KULTURNÄMNDEN
Bengt Wahlgren		
Eva-Lotta Franzén
Ordförande		 Kulturchef
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Donationsbrev

I enlighet med nedan angivna förutsättningar har Järngrinden beslutat att donera skulpturen till Borås Stad:

Från Järngrinden AB

1.

Givare

2.

Järngrinden AB, 556655-9281 Box 926, 501 10 Borås

Gåvotagare
Borås Stad, 212000-1561, 501 80 Borås
Järngrinden AB äger skulpturen “Två Generationer”
(“Skulpturen”). Skulpturen är skapad av konstnären LarsÅke Åberg, uppförd i svensk diabas och italiensk marmor
samt har den utformning som framgår av Bilaga 1. Värdet
på Skulpturen (inklusive flyttkostnader enligt pkt 2 nedan) uppskattas till mellan 750 000 kr till 1 000 000 kr.

3.
4.

Skulpturen doneras förbehållslöst till Borås Stad och
har Järngrinden AB inga krav på var Skulpturen skall
placeras.
Järngrinden AB förbinder sig att bekosta flytten av
Skulpturen från sin nuvarande placering till anvisad
plats inom Borås Stad samt att stå för kostnader avseende lämplig belysningsinstallation samt ett anpassat
fundament till Skulpturen.
Borås Stad skall svara för framdragning av el till den
plats där Skulpturen skall placeras.
Borås Stad skall svara för alla framtida kostnader som
kan uppstå för Skulpturens bevarande och exponering.

Borås den 26 mars 2014
JÄRNGRINDEN AB
Patrik Ivarson
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Nr 60
Bestämmelser om ersättningar till kommunens
förtroendevalda 2015-2018
2014-05-26

Dnr 2014/KS0432 024

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen överlämnar, utan eget ställningstagande, Arvodesdelegationens förslag till Kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Arvodesdelegationens förslag till ”Bestämmelser om
ersättningar till kommunens förtroendevalda 20152018” antas och gäller fr o m den 1 januari 2015.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Göran Björklund
Enhetschef

Från Arvodesdelegationen
Till Kommunfullmäktige

Bestämmelser om ersättningar
till kommunens förtroendevalda
2015-2018
Gällande arvodesregler antogs av Kommunfullmäktige
den 17 juni 2010 inför mandatperioden 2011-2014 och
har justerats en gång under perioden. Liksom tidigare har
en översyn av bestämmelserna gjorts inför kommande ny
mandatperiod. Arvodesdelegationen med valda representanter för samtliga partier i Kommunfullmäktige lämnar
härmed ett förslag om justeringar av reglerna.
Förslaget innebär i huvudsak följande:
Årsarvoderade förtroendevalda får rätt att erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst inte bara för kongress,
konferens, informationsmöte och kurser utan också även
vid längre tjänsteförrättningar som exempelvis utlandsresor.
Presidierna i stadsdelsnämnderna får utökad rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst från 1 dag/vecka till 2
dagar/vecka (eller totalt max 100 dagar/år) för att kunna
delta i exempelvis överläggningar, ärendeberedningar,
kurser, konferenser, inspektioner och/eller studiebesök.
Grundnivån (GN) för år 2015 i bestämmelserna är uppräknad med 3 % till 52 141 kr.
Arvodesdelegationen föreslår Kommunfullmäktige besluta
”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2015-2018” antas och gäller fr o m den 1 januari
2015.
ARVODESDELEGATIONEN
Petter Löberg		
Göran Björklund
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Bilaga

Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

§9

§9

Förtroendevald äger uppbära förrättningsarvode för:

Förtroendevald äger uppbära förrättningsarvode för:

a)	protokolljustering, då särskild tid och plats bestämts
härför

a)	protokolljustering, då särskild tid och plats bestämts
härför

b)	kongress konferens, informationsmöte och kurser

b)	kongress konferens, informationsmöte och kurser

c)	förhandling eller förberedelse för förhandling med
personalorganisation eller annan motpart

c)	förhandling eller förberedelse för förhandling med
personalorganisation eller annan motpart

d)	överläggning eller sammanträde med annat kommunalt
organ än det den förtroendevalde tillhör

d)	överläggning eller sammanträde med annat kommunalt
organ än det den förtroendevalde tillhör

e)	överläggning med icke kommunalt organ

e)	överläggning med icke kommunalt organ

f)	utförande av på revisor ankommande revisionsuppdrag

f)	utförande av på revisor ankommande revisionsuppdrag

g)	inspektion eller studiebesök inom det egna förvaltnings
området

g)	inspektion eller studiebesök inom det egna förvaltnings
området

h)	överläggningar då den förtroendevalde ersätter ordförande eller vice ordförande

h)	överläggningar då den förtroendevalde ersätter ordförande eller vice ordförande

i)	beslut i delegationsärenden

i)	beslut i delegationsärenden

Kommentar: Rätt till ersättning för deltagande i förrättning
föreligger endast om det föregåtts av särskilt beslut eller i
efterhand godkänts av nämnden. Sådant beslut eller god
kännande erfordras ej i fall som avses i punkt h).

Kommentar: Rätt till ersättning för deltagande i förrättning
föreligger endast om det föregåtts av särskilt beslut eller i
efterhand godkänts av nämnden. Sådant beslut eller god
kännande erfordras ej i fall som avses i punkt h).

Årsarvoderad förtroendevald äger i det uppdrag han är
arvoderad för ej uppbära förrättningsarvode. Dock kan
årsarvoderad erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst
för punkt b).

Årsarvoderad förtroendevald äger i det uppdrag han är
arvoderad för ej uppbära förrättningsarvode. Dock kan
årsarvoderad erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst
för punkt b) samt vid längre tjänsteförrättningar exvis
vid utlandsresor.

Årsarvoderad förtroendevald som är djurhållande lantbrukare skall kompenseras för 100 % av sina kostnader enligt
pristabell för vikarie från Lantbrukets Avbytartjänst vid
frånvaro från sitt lantbruk för politiska uppdrag (Kongress,
konferens, informationsmöte och kurs) som sträcker sig
över en hel dag.

Årsarvoderad förtroendevald som är djurhållande lantbrukare skall kompenseras för 100 % av sina kostnader enligt
pristabell för vikarie från Lantbrukets Avbytartjänst vid
frånvaro från sitt lantbruk för politiska uppdrag (Kongress,
konferens, informationsmöte och kurs) som sträcker sig
över en hel dag.

Ordförande och vice ordförande i valnämnden är berättigade till förrättningsarvode under de år som årsarvode inte
utbetalas.

Ordförande och vice ordförande i valnämnden är berättigade till förrättningsarvode under de år som årsarvode inte
utbetalas.
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§ 13

§ 13

Vid sammanträde och förrättning utom kommunen åtnjuter förtroendevald reskostnadsersättning och traktamente
enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet.

Vid sammanträde och förrättning utom kommunen åtnjuter förtroendevald reskostnadsersättning och traktamente
enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet.

Vid sammanträde och förrättning inom kommunen utgår
reskostandsersättning enligt följande:

Vid sammanträde och förrättning inom kommunen utgår
reskostandsersättning enligt följande:

1.	Huvudregeln är att resekostnadsersättning endast kan
utgå om avståndet mellan den förtroendevaldes fasta
bostad och sammanträdes-/förrättningsplatsen överstiger 5 km. Ett undantag från denna regel anges i punkt
4.
Resekostnadsersättning utgår endast för resa som faktiskt företagits. Den längsta ersättningsberättigade resan
är avståndet från den fasta bostaden till sammanträdes-/
förrättningsplatsen. Om särskilda skäl föreligger må
dock Kommunstyrelsen medge resekostnadsersättning
från annan plats.

1.	Huvudregeln är att resekostnadsersättning endast kan
utgå om avståndet mellan den förtroendevaldes fasta
bostad och sammanträdes-/förrättningsplatsen överstiger 5 km. Ett undantag från denna regel anges i punkt
4.
Resekostnadsersättning utgår endast för resa som faktiskt företagits. Den längsta ersättningsberättigade resan
är avståndet från den fasta bostaden till sammanträdes-/
förrättningsplatsen. Om särskilda skäl föreligger må
dock Kommunstyrelsen medge resekostnadsersättning
från annan plats.

2.	I första hand utgår ersättning för färdbiljett på allmänt
kommunikationsmedel om sådant kan utnyttjas.

2.	I första hand utgår ersättning för färdbiljett på allmänt
kommunikationsmedel om sådant kan utnyttjas.

3.	I andra hand utgår ersättning för bil enligt tillämpliga
delar av för kommunens arbetstagare gällande bil
ersättningsbestämmelser. För den del av resvägen som
ligger inom 5 km från sammanträdes-/förrättningsplat
sen utgår inte någon ersättning.

3.	I andra hand utgår ersättning för bil enligt tillämpliga
delar av för kommunens arbetstagare gällande bil
ersättningsbestämmelser. För den del av resvägen som
ligger inom 5 km från sammanträdes-/förrättningsplat
sen utgår inte någon ersättning.

4.	Om den förtroendevalde inte har möjlighet att använda
allmänt kommunikationsmedel, egen bil eller färdas
tillsammans med annan förtroendevald i dennes bil kan
ersättning erhållas för utgift för resa med taxibil.
Även om avståndet mellan bostaden och samman
trädes-/förrättningsplatsen inte uppgår till 5 km, kan
ersättning utgå för taxiresa om resan görs under sådan
tid då allmänt kommunikationsmedel inte finns till
gängligt.

4.	Om den förtroendevalde inte har möjlighet att använda
allmänt kommunikationsmedel, egen bil eller färdas
tillsammans med annan förtroendevald i dennes bil kan
ersättning erhållas för utgift för resa med taxibil.
Även om avståndet mellan bostaden och samman
trädes-/förrättningsplatsen inte uppgår till 5 km, kan
ersättning utgå för taxiresa om resan görs under sådan
tid då allmänt kommunikationsmedel inte finns till
gängligt.
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Kommentar: Det förutsättes att den förtroendevalde medverkar till att billigaste alternativ används, i förekommande
fall genom samåkning. Enligt bilersättningsbestämmelserna
utgår för varje medresenär en förhöjd kilometerersättning.
Med fast bostad avses den plats där den förtroendevalde är
folkbokförd.

Kommentar: Det förutsättes att den förtroendevalde medverkar till att billigaste alternativ används, i förekommande
fall genom samåkning. Enligt bilersättningsbestämmelserna
utgår för varje medresenär en förhöjd kilometerersättning.
Med fast bostad avses den plats där den förtroendevalde är
folkbokförd.

Ordförande i kommundelsnämnd får medge att resekostnadsersättning utbetalas från annan plats än den förtroendevaldes folkbokföringsadress, vid beslut om omedelbart
omhändertagande i socialt utskott eller motsvarande vid ett
extra sammanträde.

Ordförande i kommundelsnämnd får medge att resekostnadsersättning utbetalas från annan plats än den förtroendevaldes folkbokföringsadress, vid beslut om omedelbart
omhändertagande i socialt utskott eller motsvarande vid ett
extra sammanträde.
Om egen bil används enligt p 3 ovan ersätts erlagda
parkeringsavgift. Årsarvoderad förtroendevald får
också erlagda parkeringsavgifter ersatta då tjänsteärende föranlett av förtroendeuppdraget som ej
medför särskilt förrättningsarvode utförs.

§ 17 a)

§ 17 a)

För de förtroendevalda i de nämnder/bolag som finns
upptagna i bilaga A kan ett arvode uppgående till 250
kr/månad utbetalas om den förtroendevalde väljer att i
stället ta emot sina sammanträdeshandlingar uteslutande
i elektronisk form. Arvodet avser att kompensera den
förtroendevalde för de extra omkostnader som därmed kan
uppkomma såsom papper för utskrift, skrivarpatroner och
uppkopplingskostnader för tid på Internet.

För de förtroendevalda i de nämnder/bolag som finns
upptagna i bilaga A kan ett arvode uppgående till 250
kr/månad utbetalas om den förtroendevalde väljer att i
stället ta emot sina sammanträdeshandlingar uteslutande
i elektronisk form. Arvodet avser att kompensera den
förtroendevalde för de extra omkostnader som därmed kan
uppkomma såsom papper för utskrift, skrivarpatroner och
uppkopplingskostnader för tid på Internet.
Ovanstående kan inte tillämpas på de förtroendevalda som tillhör nämnder/bolag som beslutat sig för
att tillämpa ”Digitala nämndhandlingar”

§ 22

§ 22

För bestämning av årsarvodenas storlek (bil A) relateras
dessa till en grundnivå (GN). Grundnivån för 2010 är
45 084 kronor.

För bestämning av årsarvodenas storlek (bil A) relateras
dessa till en grundnivå (GN). Grundnivån för 2015 är
52 141 kronor.
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Bilaga A

Bilaga A

Arvodesgrupp B 1,8 GN (81 151 kr år 2010)
Arbetslivsnämnden (2,5 GN under år 2011) (112 271 kr år
2010) *)
Utbildningsnämnden

Arvodesgrupp B 1,8 GN
Utbildningsnämnden

Arvodesgrupp C 1,6 GN (72 134 kr år 2010)
Samhällsbyggnadsnämnden

Arvodesgrupp C 1,7 GN
Samhällsbyggnadsnämnden
Arbetslivsnämnden
Sociala omsorgsnämnden

Arvodesgrupp E 0,9 GN
Valnämnden under valår (år då ordinarie val till Riksdagen
samt om- och nyval av Riksdagen, Regionfullmäktige och/
eller Kommunfullmäktige genomförs och Borås Stad är
berört, val till EU-parlamentet och folkomröstning).
Borås Djurpark AB
Borås Lokaltrafik AB
AB Bostäder
Borås Elnät AB
BoråsBorås TME AB

Arvodesgrupp E 0,9 GN
Valnämnden under valår (år då ordinarie val till Riksdagen
samt om- och nyval av Riksdagen, Regionfullmäktige och/
eller Kommunfullmäktige genomförs och Borås Stad är
berört, val till EU-parlamentet och folkomröstning).
Borås Djurpark AB
Borås Lokaltrafik AB
AB Bostäder
Borås Elnät AB
Borås Stad Textile Fashion center AB

Arvodesgrupp F 0,6 GN (27 050 kr år 2010)
Konsumentnämnden
Industribyggnader i Borås AB
Borås kommuns parkerings AB
Fristadsbostäder AB
AB Sandhultsbostäder
AB Toarpshus
Viskaforshem AB
Överförmyndarnämnden

Arvodesgrupp F 0,6 GN

Kommunalråden

Kommunalråden

Till kommunalråden utgår årsarvode motsvarande 1 GN
(45 084 kr år 2010) per månad. De kommunalråd som
utgör presidiet i Kommunstyrelsen skall arvoderas speciellt
för dessa uppgifter. Till ordförande i Kommunstyrelsen
utbetalas ett tillägg på 0,14 GN (6 312 kr år 2010)/månad.
Till förste vice ordförande i Kommunstyrelsen utbetalas
0,07 GN (3 156 kr år 2010)/månad och till andre vice ordförande 0,04 GN (1.803 kr år 2010)/mån.

Till kommunalråden utgår årsarvode motsvarande 1 GN
per månad. De kommunalråd som utgör presidiet i Kommunstyrelsen skall arvoderas speciellt för dessa uppgifter.
Till ordförande i Kommunstyrelsen utbetalas ett tillägg på
0,2 GN/m ånad. Till förste vice ordförande i Kommunstyrelsen utbetalas 0,15 GN/månad och till andre vice
ordförande 0,05 GN/mån.
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Industribyggnader i Borås AB
Borås kommuns parkerings AB
Fristadsbostäder AB
AB Sandhultsbostäder
AB Toarpshus
Viskaforshem AB
Överförmyndarnämnden
BoråsBorås TME AB
Waste Recovery AB
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Stadsdelsnämnderna *)

Stadsdelsnämnderna

Årsarvoderad förtroendevald i de tre stadsdelnämnderna
har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt §
2 i ”Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda” i
storleksordningen en (1) dag/vecka, eller totalt max 50
dagar/år, för att kunna delta i exempelvis överläggningar,
ärendeberedningar, kurser, konferenser, inspektioner och/
eller studiebesök. Något särskilt beslut i respektive stadsdelsnämnd fordras ej.

Årsarvoderad förtroendevald i de tre stadsdelnämnderna
har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt §
2 i ”Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda” i
storleksordningen två (2) dag/vecka, eller totalt max
100 dagar/år, för att kunna delta i exempelvis överläggningar, ärendeberedningar, kurser, konferenser, inspektioner och/eller studiebesök. Något särskilt beslut i respektive
stadsdelsnämnd fordras ej.

*) E
 n utvärdering/avstämning av utfallet 2011 skall göras av
Arvodesdelegationen under första kvartalet 2012.
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Bestämmelser om ersättningar
till kommunens förtroendevalda
2015-2018

För anställda gäller som grund för ersättningens storlek
inlämnad, av arbetsgivaren styrkt, uppgift om månadsinkomst. Ersättning sker i enlighet med anmälda timmar på
inlämnad reseräkning och arvodesblankett.

Antagna av Kommunfullmäktige 1991-12-12, ändrade
1992-12-17, 1995-01-19, 1998-08-20, 2002‑10‑17, 200610-19, 2010-06-17, 2011-09-22, och 2014-06-18

Omräkning av månadslön till timlön sker genom att månadslön divideras med 165.

Gäller fr o m den 2915-01-01

Inledande bestämmelser
§1

Ersättning till förtroendevald i kommunalt organ utgår i
form av förlorad arbetsförtjänst, pensionsförmån, semesterförmån samt årsarvode, sammanträdesarvode, förrätt
ningsarvode, resekostnadsersättning och traktamente.
Ersättning kan också utgå för de särskilda kostnader som
föranletts av förtroendeuppdraget enligt de grunder som
anges i §§ 16-18. Ersättning till förtroendevald i annat fall
utgår i form av särskilt arvode, som beslutas av fullmäktige
eller berörd nämnd.
Kommentar: Med kommunalt organ förstås Kommunfull
mäktige, av Kommunfullmäktige tillsatt beredning Kom
munstyrelsen, annan kommunal nämnd, av Kommunstyr
elsen eller av annan kommunal nämnd tillsatt beredning
även som revisor samt i bilaga A upptagna bolag och
stiftelser. Till beredning räknas ej blott beredning i egentlig mening utan även arbetsutskott, avdelning, delegation,
kommitté och dylikt.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst kan utges då det
mellan arbetstagaren och arbetsgivaren föreligger särskilt
avtal om att den förtroendevalde fullgör arbetet på annan
tid p g a uppdraget. Arbetsgivaren ska intyga att särskilt
avtal finns.
För egenföretagare grundas ersättningens storlek på
inlämnad uppgift om styrkt månadsinkomst eller på schablonberäknad årsinkomst om 40 % av grundarvode för
kommunalråd. Arvodesdelegationen prövar i varje enskilt
fall rätten att använda schablonberäknad inkomst.
Med egenföretagare avses person som innehar F-skattesedel. Annan bedömning avgörs i varje enskilt fall av
arvodesdelegationen.
I de fall den förtroendevalde uppbär arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller föräldrapenning utgår ersättning med det belopp den förtroendevalde går miste om
p g a sitt uppdrag. Begärt belopp styrkas med intyg eller
motsvarande från ansvarig kassa. För Försäkringskassans
godkännande av fullgörande av uppdrag under pågående
sjukskrivning ansvarar den förtroendevalde.
Högsta ersättning för förlorad arbetsinkomst motsvarar en
dagersättning*) för Kommunalråd.
*) Dagersättning = grundarvode för Kommunalråd: 22 dagar.

Förlorad arbetsinkomst
§2

Ersättning utgår med belopp per timma som baseras
på den faktiska inkomstförlusten. Den förtroendevalde
är skyldig att vid anmodan styrka förlusten till behörig
instans.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår för högst åtta
timmar per dag. Om förtroendevald med schemalagd
arbetstid med intyg från arbetsgivaren visar att arbetsinkomst förlorats för mer än åtta timmar utgår ersättning
även för denna tid. Intyg om detta ska lämnas samtidigt
med begäran om ersättning.
Storleken på ersättning för förlorad arbetsinkomst grundas
på i förväg inlämnad löneuppgift. Uppgift lämnas vid
första ersättningsbegäran för varje kalenderår samt vid
inkomstförändring. Retroaktiv justering av belopp kan
inte ske.
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§ 2 a)

För förtroendevald som inte har rätt till pension enligt
pensionsreglemente för förtroendevalda i Borås Stad gäller
att vid utbetalning av ersättning för förlorad arbetsinkomst
skall dessutom avsättning till pensionsförsäkring enligt
samma regler som gäller för tjänstepension för anställda
inom Borås Stad. Avsättningen placeras av Borås Stad.

§ 2 b)

Förtroendevald som tagit tjänstledigt för att fullgöra förtroendeuppdrag i så stor omfattning att tjänstledigheten
minskar antalet semesterdagar är berättigad till ersättning
för den förlorade semesterförmånen. Den förtroendevalde
skall styrka storleken av den förlorade förmånen.
Om sammanträde förläggs till dag som den förtroendevalde har semester har den förtroendevalde inte rätt till
ersättning för förlorad arbetsinkomst.
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Årsarvode
§3

Årsarvode utgår till innehavare av uppdrag som finns
angiven i bilaga A och enligt där angivna grunder.

§4

Avgår förtroendevald, som äger uppbära årsarvode, under
tjänstgöringsperioden skall fördelning av arvodet mellan
denne och efterträdaren ske i förhållande till den tid varunder var och en av dem innehaft uppdraget. Det samma
gäller för det fall förtroendevalds uppdrag förfallit p g a att
valbarhetshinder uppkommer (KL 4:8).
Om förtroendevald med årsarvode under en samman
hängande tid, som överstiger en månad, p g a sjukdom
eller annars är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag, ska
arvodet minskas i motsvarande mån.
Har en ersättare utsetts enligt KL 6:16 för den som äger
uppbära årsarvode, uppbär ersättaren arvode som motsvarar tjänstgöringstiden.

§6

För deltidssysselsatt förtroendevald, vars uppdrag bedöms
uppgå till minst 40 % av heltidssysselsättning, gäller
”Normalpensionsreglemente för kommunala förtroendevalda (PRF-KL 1987) och PBF i de fall kommunstyrelsen
så beslutar.
Årsarvoderad förtroendevald som är ansluten till kommunal pension enligt 5 eller 6 §§ har inte rätt till ersättning
för eventuellt förlorade pensionsförmåner som härrör från
anställning.

§7

Särskild ersättning skall utges till deltidssysselsatt förtroendevald, för vilken kommunen inte beslutat att PRF-KL
och PBF skall gälla och vars tjänstepension i anställning
konstaterats ha minskat på grund av uppdrag/uppdragen
hos kommunen.

Sammanträdes- och förrättningsarvoden
§8

§5

Kommunalråd äger uppbära arvode enligt bilaga A.
Kommunalråd äger för varje år ta ut den ledighet som
motsvarar semester som en arbetstagare med motsvarande
ålder är berättigad till enligt AB 01. Under denna ledighet
utgår, utöver arvode, ersättning motsvarande semesterdagstillägg enligt AB 01.
Kommunalråd äger uppbära förmåner enligt de grun
der som gäller för arbetstagare i AB 01 vid ledighet p g a
sjukdom, havandeskap, ledighet för vård av barn m m,
ledighet för värnpliktstjänstgöring m m. Kommunalråd
är tillförsäkrad grupplivsskydd under mandatperioden
enligt KFAs försäkringsbestämmelser. Vid förekommande
olycksfall i samband härmed är kommunalråd försäkrad
enligt de allmänna försäkringsvillkoren för TFA-KL samt
speciellt beslutade särskilda försäkringsvillkor om TFA-KL
efter central överenskommelse.
Det utgående arvodet enligt ovan samordnas såsom för
arbetstagare enligt AB 01 med därtill hörande specialbestämmelser. För kommunalråd gäller i förekommande fall
”Normalpensionsreglemente för kommunala förtroen
devald” (PRF-KL 1987). För heltidssysselsatt kommunalråd, som tillträtt sitt uppdrag inför mandatperioden 200301-01 – 2006-12-31 gäller ”Bestämmelser om pension och
avgångsersättning för förtroendevalda” (PBF).

Förtroendevald äger uppbära sammanträdesarvode för
deltagande i sammanträde med det kommunala organ den
förtroendevalde tillhör om protokoll föres.
Årsarvoderad förtroendevald erhåller sammanträdesarvode
vid protokollförda sammanträden med dels ifrågavarande
nämnd och dels särskilt beredningsorgan med företrädare
för flera nämnder. Sammanträdesarvode utgår inte vid
sammanträde med av nämnden utsedd beredning, utskott,
delegation e d såvida ej p g a särskilda skäl annorlunda
beslutats av den nämnd som tillsatt beredningen, utskottet
o s v.
Kommunalråd äger uppbära sammanträdesarvode vid deltagande i Kommunfullmäktiges sammanträde men ej för
övriga sammanträden och förrättningar inom kommunen.
Kommentar: Sammanträdesarvode för ordförande och
vice ordförande eller annan årsarvoderad utgår ej vid
sammanträde med exempelvis kommunalrådsberedning,
beredningsgrupp då protokoll ej föres, samråd, eller då
grupp sammankallas särskilt för information i viss fråga.
Med särskilda skäl i andra stycket förstås en beredning,
utskott eller delegation som inrättas för att lösa en i tiden
begränsad arbetsuppgift av extraordinär karaktär.
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§9

Förtroendevald äger uppbära förrättningsarvode för:
a)	protokolljustering, då särskild tid och plats bestämts
härför
b)	kongress konferens, informationsmöte och kurser
c)	förhandling eller förberedelse för förhandling med
personalorganisation eller annan motpart
d)	överläggning eller sammanträde med annat kom
munalt organ än det den förtroendevalde tillhör
e)	överläggning med icke kommunalt organ
f)	utförande av på revisor ankommande revisionsuppdrag
g)	inspektion eller studiebesök inom det egna förvalt
ningsområdet
h)	överläggningar då den förtroendevalde ersätter ordförande eller vice ordförande

Kommentar: Ur ersättningssynpunkt skall partigruppsam
manträde och efterföljande nämndsammanträde betrak
tas som ett sammanträde även om de äger rum på skilda
dagar. Det ankommer på gruppledaren att lämna uppgift
om närvaro och sammanträdestid till nämndens sekreterare. Ovanstående gäller ej partigruppsammanträde inför
fullmäktigesammanträde.
Endast ett gruppmöte före varje nämndsammanträde
ersättes.
Ledamot och ersättare i Kommunfullmäktige erhåller
ersättning med sammanlagt 0,01 GN för deltagande i par
tigruppsammanträde inför sammanträde med kommun
fullmäktige.
Kommentar: Ersättning för förlorad arbetsinkomst kan
erhållas även för dessa sammanträden.
Det åligger partigruppernas gruppledare eller motsvarande
att lämna uppgift om omfattning och närvaro till sekreteraren i respektive organ.

i)	beslut i delegationsärenden
Kommentar: Rätt till ersättning för deltagande i för
rättning föreligger endast om det föregåtts av särskilt beslut eller i efterhand godkänts av nämnden. Sådant beslut
eller godkännande erfordras ej i fall som avses i punkt h).
Årsarvoderad förtroendevald äger i det uppdrag han är
arvoderad för ej uppbära förrättningsarvode. Dock kan
årsarvoderad erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst
för punkt b) samt vid längre tjänsteförrättningar
exvis utlandsresor.
Årsarvoderad förtroendevald som är djurhållande lantbrukare skall kompenseras för 100 % av sina kostnader enligt
pristabell för vikarie från Lantbrukets Avbytartjänst vid
frånvaro från sitt lantbruk för politiska uppdrag (Kongress, konferens, informationsmöte och kurs) som sträcker
sig över en hel dag.
Ordförande och vice ordförande i valnämnden är berättigade till förrättningsarvode under de år som årsarvode
inte utbetalas.

§ 10

Förtroendevald, som är ledamot i Kommunstyrelsen eller
sådan nämnd som omtalas i 3 kap 3 § kommunallagen,
får ersättning såsom för förrättning då denne deltar i parti
gruppmöte, som hålles med anledning av sammanträde
med respektive organ.
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§ 11

Sammanträdes- och förrättningsarvode utgår med följande
belopp:
1 Inom kommunen
- för första timman i resp organ
- för varje därefter påbörjad halvtimma

0,01 GN
0,0025 GN

2 Utom kommunen
- t o m 4 timmar

0,018 GN *)

- över 4 timmar

0,036 GN *)

*)	D ock skall ersättning för förrättning som visst kalenderdygn enbart omfattar restid istället ersättas enligt reglerna om färdtidsersättning i AB 01.

Tim‑ och förrättningsarvodena samt ersättning för deltagande i partigruppssammanträde inför Kommunfullmäktige skall årligen per den 1 januari uppräknas.
Vid sammanträde/förrättning utom kommunen inräknas
även restiden i sammanträdes- resp förrättningstiden.

§ 12

Ersättare i kommunalt organ äger – oberoende av om han
tjänstgör i ledamots ställe eller ej – uppbära sammanträdesarvode med samma belopp som bestämts för ledamot.
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Resekostnadsersättning och traktamente
§ 13

Vid sammanträde och förrättning utom kommunen åtnjuter förtroendevald reskostnadsersättning och traktamente
enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet.
Vid sammanträde och förrättning inom kommunen utgår
reskostandsersättning enligt följande:

Om egen bil används enligt p 3 ovan ersätts erlagda
parkeringsavgift. Årsarvoderad förtroendevald får
också erlagda parkeringsavgifter ersatta då tjänsteärende föranlett av förtroendeuppdraget som ej
medför särskilt förrättningsarvode utförs.

Barntillsyn
§ 14

1.	Huvudregeln är att resekostnadsersättning endast kan
utgå om avståndet mellan den förtroendevaldes fasta
bostad och sammanträdes-/förrättningsplatsen överstiger 5 km. Ett undantag från denna regel anges i punkt
4.
Resekostnadsersättning utgår endast för resa som
faktiskt företagits. Den längsta ersättningsberättigade
resan är avståndet från den fasta bostaden till sam
manträdes-/förrättningsplatsen. Om särskilda skäl
föreligger må dock Kommunstyrelsen medge resekost
nadsersättning från annan plats.

Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget
vid vård och tillsyn av barn, som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte fyllt 12
år. Ersättning utgår inte för tillsyn som utförs av egen
familjemedlem eller av samboende och inte heller för tid,
då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen.

2.	I första hand utgår ersättning för färdbiljett på allmänt
kommunikationsmedel om sådant kan utnyttjas.

Särskilda kostnader

3.	I andra hand utgår ersättning för bil enligt tillämpliga
delar av för kommunens arbetstagare gällande bil
ersättningsbestämmelser. För den del av resvägen som
ligger inom 5 km från sammanträdes-/förrättningsplat
sen utgår inte någon ersättning.

§ 15

4.	Om den förtroendevalde inte har möjlighet att använda allmänt kommunikationsmedel, egen bil eller färdas
tillsammans med annan förtroendevald i dennes bil
kan ersättning erhållas för utgift för resa med taxibil.
Även om avståndet mellan bostaden och samman
trädes-/förrättningsplatsen inte uppgår till 5 km, kan
ersättning utgå för taxiresa om resan görs under sådan
tid då allmänt kommunikationsmedel inte finns till
gängligt.
Kommentar: Det förutsättes att den förtroendevalde
medverkar till att billigaste alternativ används, i förekommande fall genom samåkning. Enligt bilersättningsbe
stämmelserna utgår för varje medresenär en förhöjd
kilometerersättning. Med fast bostad avses den plats där
den förtroendevalde är folkbokförd.
Ordförande i kommundelsnämnd får medge att resekostnadsersättning utbetalas från annan plats än den förtroendevaldes folkbokföringsadress, vid beslut om omedelbart
omhändertagande i socialt utskott eller motsvarande vid
ett extra sammanträde.

Ersättning utgår med det belopp som gäller för av kommunen anställd dagbarnvårdare. Särskild omkostnadser
sättning utgår inte i sådant fall.

Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget
vid vård och tillsyn av handikappad person, som vistas i
den förtroendevaldes bostad. Ersättning utgår inte för till
syn som utförs av egen familjemedlem eller motsvarande.

§ 16

Ersättning utgår till funktionshindrad förtroendevald för
de särskilda kostnader som föranletts av uppdraget. Häri
ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning
av handlingar och liknande.

§ 17

Respektive kommunala organ träffar överenskommel
se med den förtroendevalde om vilka kostnader som är
ersättningsberättigade enligt 15 och 16 §. Den förtroendevalde skall vid varje tillfälle då han haft kostnader som
är ersättningsberättigade, anmäla detta till sekreteraren i
vederbörande kommunala organ.

§ 17 a)

För de förtroendevalda i de nämnder/bolag som finns
upptagna i bilaga A kan ett arvode uppgående till 250
kr/månad utbetalas om den förtroendevalde väljer att i
stället ta emot sina sammanträdeshandlingar uteslutande
B 459

kommunfullmäktiges handlingar | 18 Juni 2014

i elektronisk form. Arvodet avser att kompensera den
förtroendevalde för de extra omkostnader som därmed kan
uppkomma såsom papper för utskrift, skrivarpatroner och
uppkopplingskostnader för tid på Internet.
Ovanstående kan inte tillämpas på de förtroendevalda som tillhör nämnder/bolag som beslutat sig för
att tillämpa ”Digitala nämndhandlingar”

För intressentsammansatt organ bestrids kostnaden av den
kommunala nämnd/styrelse inom vars område organet
verkar.
Närmare föreskrifter angående utbetalning av ersätt
ningar meddelas av Administrativa kontoret.

§ 21

Särskilda arvoden

Frågor angående tolkning och tillämpning av dessa
bestämmelser samt komplettering av under § 18 angivna
bilagor beslutas av Arvodesdelegationen.

§ 18

Ledamöter, ersättare och revisorer vid vissa inrättningar,
organ och institutioner äger rätt till ersättning enligt dessa
bestämmelser enligt bilagorna B (intressentsammansatta
organ) och C (övriga).

Allmänna bestämmelser
§ 19

Om val förrättas av förtroendevald till uppdrag, som är
förenat med årsarvode, skall det kommunala organet omedelbart underrätta Administrativa kontoret härom.

§ 20

Arvoden och ersättningar utbetalas genom Administrativa
kontorets försorg månadsvis i efterskott.
Kostnaden för arvoden och ersättningar bestrides av de
kommunala organ som den förtroendevalde tillhör.
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§ 22

För bestämning av årsarvodenas storlek (bil A) relateras
dessa till en grundnivå (GN). Grundnivån för 2015 är
52 141 kronor.

§ 23

Grundnivån (GN) skall uppräknas inför varje kalenderår
under mandatperioden. För år 2016 skall uppräkningen
vara lika stor som den genomsnittliga lönejustering som de
kommunanställda i Borås Stad erhållit under år 2015. För
år 2017 sker uppräkningen på samma grunder men med år
2016 som jämförelseår. För år 2018 skall år 2017 användas
som jämförelseår.
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Bilaga A

Arvodesgrupp F 0,6 GN

Årsarvodering av ordförande och vice
ordförande i kommunens nämnder,
bolag m m

Industribyggnader i Borås AB
Borås kommuns parkerings AB
Fristadsbostäder AB
AB Sandhultsbostäder
AB Toarpshus
Viskaforshem AB
Överförmyndarnämnden
Waste Recovery AB
BoråsBorås TME AB

Årsarvoden till ordförande och vice ordförande i
kommunens nämnder, bolag m m under perioden
2015‑01‑01‑‑2018‑12‑31 baseras på en grundnivå (GN),
som varje år är den samma som kommunalrådens arvode
per månad och nivårelaterad enligt nedanstående förteck‑
ning.
Till ordföranden utgår arvode enligt förteckningen. Till
vice ordförande utgår arvode motsvarande 80 % av ordfö‑
randens arvode (ej revisorsgrupperna). Andre vice ordfö‑
rande erhåller 60 %. Dock erhåller Kommunfullmäktiges
2:e vice ordförande 80 %.
Arvodesgrupp A 3,5 GN
Stadsdelsnämnderna
Arvodesgrupp B 1,8 GN

Kommunalråden
Till kommunalråden utgår årsarvode motsvarande 1 GN
per månad. De kommunalråd som utgör presidiet i Kom‑
munstyrelsen skall arvoderas speciellt för dessa uppgifter.
Till ordförande i Kommunstyrelsen utbetalas ett tillägg på
0,2 GN/m ånad. Till förste vice ordförande i Kommun‑
styrelsen utbetalas 0,15 GN/månad och till andre vice
ordförande 0,05GN/mån.

Utbildningsnämnden
Arvodesgrupp C 1,7 GN

Gruppledare i Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämnden
Arbetslivsnämnden
Sociala omsorgsnämnden

Till företrädare för varje parti, som är representerat i Kom‑
munstyrelsen men som inte har någon kommunalrådspost
utgår ett årligt gruppledararvode om 2,0 GN (90.168 kr
år 2010 ). I detta stycke angiven företrädare för parti är ej
att anse som årsarvoderad i den mening som anges i 8 och
9 §§.

Arvodesgrupp D 1,2 GN
Kommunfullmäktige
Miljö- och konsumentnämnden
Kulturnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
Fritid- och folkhälsonämnden
Tekniska nämnden
Servicenämnden
Borås Energi och Miljö AB
Arvodesgrupp E 0,9 GN
Revisorsgrupperna
Vice ordförande i revisorsgruppen
Valnämnden under valår (år då ordinarie val till Riksda‑
gen samt om- och nyval av Riksdagen, Regionfullmäktige
och/eller Kommunfullmäktige genomförs och Borås Stad
är berört, val till EU-parlamentet och folkomröstning).
Borås Djurpark AB
Borås Lokaltrafik AB
AB Bostäder
Borås Elnät AB
Borås Stad Textile Fashion center AB

Gruppledare Kommunfullmäktige
Varje parti som tar plats i Kommunfullmäktige och som
inte erhåller varken kommunalråd eller gruppledare i
Kommunstyrelsen skall ha rätt till en årsarvoderad grupp‑
ledare, 0,5 GN/år, i Kommunfullmäktige.

Stadsdelsnämnderna
Årsarvoderad förtroendevald i de tre stadsdelnämnderna
har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt § 2
i ”Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda” i
storleksordningen två (2) dag/vecka, eller totalt max 100
dagar/år, för att kunna delta i exempelvis överläggningar,
ärendeberedningar, kurser, konferenser, inspektioner och/
eller studiebesök. Något särskilt beslut i respektive stads‑
delsnämnd fordras ej.
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Bilaga B

Intressentsammansatta organ
Då nämnd/styrelse utsett någon ledamot/suppleant att
ingå i ett intressentsammansatt organ utgår ersättning på
samma sätt som vid sammanträde med delegation eller
dylikt organ.
Nedan anges de fall då övriga ledamöter/suppleanter erhål‑
ler sammanträdes- och reseersättning.
Organ

Ersättning utgår till

Ersättning utgår inte till

Yrkesråd

Företrädare för arbetsgivare och
arbetstagare

Företrädare för skola och arbets
förmedling

Kommunalt funktionshinderråd

Samtliga

-

Kommunala pensionärsråd

Samtliga

-

Integrationsråd

Samtliga

-

Trafiksäkerhetsråd

Samtliga med undantag av anställda inom statliga, kommunala och lands‑
tingskommunala organ, som i tjänsten deltar i arbetet.

Föreningen Folkrörelsernas arkiv i Borås

Samtliga styrelseledamöter och suppleanter.

Bilaga C

Ersättning till ledamöter, suppleanter
och revisorer i vissa organ
I följande förteckning anges de fall då kommunens
ersättningsbestämmelser skall tillämpas för andra än
sådana kommunala organ som anges i § 1.
För övriga organ där kommunen väljer representanter gäl‑
ler att respektive organ beslutar om arvode.
Ersättning betalas av
Organ

Kommunstyrelsen beslutar särskilt om arvode

Stiftelsen Bostäder för blinda

Ordförande

x

Stiftelsen L L Frimans donation

ordförande kassör revisor

xxx

Lygnerns vattenvårdsförbund

-

x

Ätrans vattenvårdsförbund

-

x

Viskans vattenvårdsförbund

-

x
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Kommunen

Organet
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Nr 61
Kommungemensam träffpunkt – föreningshus
– anhörigcentral – frivilligcentral
2014-05-26

Dnr 2011/KS0458 293

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Allmänt
Stadsdelsnämnden Öster har den 27 mars 2014 redovisat
ett förslag till omfattning, inriktning och kostnader för en
kommungemensam träffpunkt, föreningshus, anhörigcentral och frivilligcentral för verksamheter inom äldre- och
funktionshinderverksamheten. Lokalförsörjningsnämnden
har den 15 april redovisat ett förslag till förhyrning av lokaler för denna verksamhet. Fritid- och folkhälsonämnden
har den 2 oktober 2013 behandlat principiella frågor om
bidrag i anslutning till den nya verksamheten.
Kommunstyrelsen har tidigare, bl a i samband de senaste
årsbudgeterna, angett att det är viktigt att skapa den
träffpunkt som ingår i det förslag som SDN Öster nu lägger fram. Kommunstyrelsen tillstyrker i princip förslaget.
Underhand har framförts att planeringen nu är inriktad
på en verksamhetsstart i mars 2015. Detta medför att det
är praktiskt möjligt att nu begränsa ställningstagandet till
de grundläggande principerna så att förberedelserna inkl
ombyggnader av lokaler kan fortsätta. Däremot kan den
slutliga anslagstilldelningen göras i budgeten för 2015. I
princip skall alla sådana frågor avgöras i ett sammanhang
för att ge möjligheter till inbördes avvägningar och prioriteringar.

Ekonomi
SDN Öster har redovisat en sammanställning där kostnaderna för den nya Träffpunkten jämförs med kostnaderna
för de verksamheter som nu finns och kommer att flytta
till de nya lokalerna. Dessutom framgår att behovet av
utrustning, möbler m m inför starten beräknats till 3,3
mnkr. Kommunstyrelsen ser nu inte anledning att ifrågasätta detta belopp.
Lokalförsörjningsnämnden har angett den årliga hyreskostnaden till 3 140 000 kronor, vilket är 140 000 kronor

högre än vad som anges i Östers framställning. Det formella beslutet om att godkänna hyresavtalet är en uppgift
för Lokalförsörjningsnämnden efter det att Kommunfullmäktige fatta principbeslut om verksamhetsinriktningen.
Utöver vad som framgår av nämndernas handlingar ger i
dag Fritid- och folkhälsonämnden cirka 300 000 kronor
i lokalbidrag till föreningar som i dag hyr andra lokaler
men som skall flytta till Träffpunkten. Detta blir då en
ytterligare del av finansieringen av de nya lokalerna utöver
vad som framgår i Östers framställning.
Av Östers förslag framgår att avsikten är att öka personalvolymen med 3,5 årsarbetare utöver vad som finns
idag inom de berörda verksamheterna. Kommunstyrelsen
inser att det finns nya funktioner som t ex kafé i den nya
verksamheten som medför personalökning. Här borde
det dock finnas en intäktssida som delvis kan finansiera
utökningen. Här finns dessutom en verksamhetsutökning
med en ny frivilligsamordnare liksom en enhetschef för att
samordna den nya verksamheten. Slutlig ställning till det
ekonomiska utrymmet att finansiera dessa utökningar får
göras i budgeten för 2015.
För verksamheten i övrigt visar Östers sammanställning
att kostnaderna ökar från 3 003 000 kronor till 4 900 000
kronor. Här ingår ökade kostnader för lokaler med cirka
600 000 kronor, städning med cirka 470 000 kronor men
även ökning för verksamhetskostnader för i första hand
anhörigstöd och frivilligarbete med cirka 350 000 kronor.
Även dessa anslagsbehov får prövas slutligt i samband med
budgeten för 2015.
Vissa föreningar kommer att ha lokaler för kontor eller
liknande som de disponerar helt för eget bruk. Kommunstyrelsen föreslår att dessa föreningar kommer att
betala en hyra för lokalerna som motsvarar kommunens
självkostnad. De mindre föreningarna kommer att dela
kontorsutrymme med andra föreningar. Kommunstyrelsen
föreslår att dessa föreningar skall få sina lokaler utan att
betala hyra. De bidragsberättigade föreningar som betalar
hyra skall få bidrag från kommunen med 90 % av hyran
dock högst 850 kr/kvm i likhet med vad som i dag gäller
för föreningar för funktionsnedsatta.
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Ovanstående medför en viss (men för totalen obetydlig)
ökning av kostnader för föreningsbidrag då pensionärsorganisationernas lokaler tidigare finansierats direkt av SDN
Öster.

Från Lokalförsörjningsnämnden
Till Kommunstyrelsen och Stadsdelnämnden Öster

Verksamhetslokalerna skall i princip upplåtas hyresfritt
när föreningarna har egen verksamhet.

Fastighet Simonsland 11, Viskastrandsgatan 3-5 – förhyrning av lokaler för
kommunal verksamhet

Ansvar och organisation

Lokalförsörjningsnämnden fick i en skrivelse daterad
2013-03-04 i uppdrag från Kommunstyrelsen att tillsammans med Stadsdelsnämnden Öster ta fram ett förslag på
lämpliga lokaler för att bedriva ett center för Kommungemensam träffpunkt.

Däremot behöver vissa frågor om organisation och tillhörande ansvar klargöras nu. SDN Öster får huvudansvaret
för verksamhetens lokaler, personal och ekonomi. Detta
gäller även när andra förvaltningars personal använder
lokalerna.
Lokalförsörjningsnämnden skall ansvara för uthyrningen
av lokaler till de föreningar som skall ha egna lokaler. Här
skall finnas traditionella hyresavtal.
Ovan föreslås principer för bidrag till de föreningar som
har egna lokaler i Träffpunkten. Det blir en uppgift för
Fritids- och folkhälsonämnden att ta de tillämpningsbeslut som kan behövas för att detta skall kunna tillämpas
praktiskt. Principen ovan innebär att alla föreningar med
verksamhet i Träffpunkten skall ha samma villkor oavsett
föreningens målgrupp. Kommunstyrelsen tar inte ställning till hur nämnden utformar detta men ser inga hinder
för ett särskilt beslut av Fritids- och folkhälsonämnden
som omfattar just Träffpunkten utan att bidragsbestämmelserna i övrigt ändras.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige bifaller i princip förslaget från
Stadsdelsnämnden Öster om att skapa en ”Kommungemensam träffpunkt – föreningshus – anhörigcentral – frivilligcentral”.
Beslut om anslag till verksamheten inklusive startkostnader tas slutligt i budgeten för 2015.
De bidragsberättigade föreningar som disponerar
egna kontorslokaler skall få hyresbidrag med 90 %
av kostnaden dock högst 850 kr/kvm. Hyran skall
grundas på kommunens självkostnad.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef
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Syfte/Beskrivning av Kommungemensam Träffpunkt:
“Att skapa en attraktiv mötesplats som gynnar samverkan
på många plan gällande verksamhet och lokaler, som bryter isolering och främjar gemenskap.
En mötesplats som drivs av kommunen och organisationer/föreningar tillsammans och då blir en aktiv och
levande mötesplats med mycket blandande aktiviteter.
Viktigt att skapa en mötesplats för alla målgrupper och
åldrar.
Mötesplatsen bör kunna erbjuda möjligheter till mat och
fika, i samverkan, i kommunal regi eller externt utfört.
Tjänstemän med nyckelpositioner från Sociala omsorgsnämnden och äldreomsorgen gentemot Borås Stads invånare, såsom anhörigstöd, BRASS (Brukare och assistenter
i samverkan), handikappkonsulenter, enhetschefer för
kontaktpersoner, demensteam m fl ska finnas tillgängliga
på mötesplatsen, för att möjliggöra “en väg in” för medborgaren.
Denna samverkan ger ett ökat utbud och ett ökat inflytande för medlemmarna i de olika föreningarna/organisationerna samt kommunens medborgare.”
Följande kriterier lyftes som viktiga: centralt belägen, ca
3 000 m2, lättåtkomligt ur tillgänglig hetsperspektiv samt
möjlighet att på sikt kunna utöka vid behov.
Fastigheten kommer bland annat att innehålla följande
utrymmen/aktiviteter:
• Kontor för ca 25 organisationer/personer
• Kontorslandskap för ca 15 personer
• Cafe/restaurang med plats för ca 100 sittande
på insidan.
• Mötesrum i varierande storlek för 5-100 personer.
• Bastu med omklädningsmöjlighet
• Plats för bridge ca 150 m2
• Adl-kök med 5 köksstationer
• Visningslokal på ca 60 m2
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•
•
•
•

Avslappningsrum för Yoga/gym m m på ca 40 m2
Förråd, keramikrum, reception
Välkommande entré
Vävsal

2014-03-27
Från Stadsdelsnämnden Öster
Till Kommunstyrelsen

En arbetsgrupp bestående av representanter från Stadsdelsförvaltningen Öster, Lokalförsörjningsförvaltningen,
Fritid- och folkhälsoförvaltningen samt de olika organisationerna har under en längre tid träffats för att hitta en bra
lokal som passar verksamheten utifrån ovan kriterier.

Kommungemensam träffpunkt
– föreningshus – anhörigcentral
– frivilligcentral

Följande förslag föreligger

Stadsdelsnämnden Öster föreslår Kommunstyrelsen
godkänna upprättat förslag på omfattning, inriktning och
kostnader för en kommungemensam träffpunkt, före
ningshus, anhörigcentral och frivilligcentral för verksamheter inom äldre- och funktionshinderverksamheterna.

Fastighet:

Simonsland 11

Adress:

Viskastrandsgatan 3-5

Hyresvärd:

Viskastrandsgatan Fastigheter AB

Yta:

2 950 m2

Avtalstid:

2015-01-01 - 2024-12-31

Uppsägningstid:

9 mån

Hyra:

3 138 800 kr (1 064 kr/m2)

Index:

60 % KPI

Värme:

Värme ingår

VA:

Ingår

El:

Tillkommer

Underhåll:

Fastighetsägaren/HG

Lokalförsörjningsnämnden beslutar under förutsättning
att Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget att godkänna
föreliggande förslag till avtal i enligt med angivna villkor.
LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN
Falco Güldenpfennig
Lars Nordin
Ordförande		 Förvaltningschef

Nämndens beslut

Bakgrund

Kommunstyrelsen gav i budgetarna för 2012 respektive
2013 Stadsdelsnämnden Öster i uppdrag att presentera ett
konkret och specificerat förslag på omfattning, inriktning
och kostnader för verksamhet och lokaler avseende en
kommungemensam träffpunkt – föreningshus – anhörigcentral. I enlighet med uppdraget har samverkan skett
med övriga Stadsdelsnämnder, Sociala Omsorgsnämnden,
Lokalförsörjningsnämnden samt Fritids- och folkhälsonämnden. Pensionärs- och brukarorganisationer har också
varit delaktiga med synpunkter på verksamhetens innehåll
och omfattning med mera.

Syfte

Syftet med en kommungemensam träffpunkt är att skapa
en attraktiv mötesplats som gynnar samverkan mellan
pensionärsföreningar och funktionshinderorganisationer
samt tjänstemän gällande lokaler och verksamhet. Denna
samverkan ger ett ökat utbud och ett ökat inflytande för
medlemmarna i de olika föreningarna/organisationerna
samt kommunens övriga invånare.

Mål

Målet med den kommungemensamma träffpunkten är att
skapa en närhet och ett gott samarbete mellan föreningarna, organisationerna, tjänstemännen och invånarna i
Borås Stad samt att tillsammans:
• skapa en mötesplats mellan invånarna och Borås Stad
där invånaren är medskapande och får ett reellt inflytande på stadens utveckling (Vision 2025)
• skapa en attraktiv, öppen och lättillgänglig mötesplats
• verka för att bryta isolering och ensamhet
• bibehålla och utveckla sociala kontakter
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• bidra till mellanmänskliga interaktioner och relationer
• bidra till gemenskap med andra och möjligheten att
delta i gemensamma aktiviteter
• bidra till att öka trivseln och livskvaliteten för den
enskilde
• bidra till ett utökat lättillgängligt kulturutbud
• bidra till ett hälsosamt åldrande och därigenom förlänga kvarboende i ordinärt boende.
Synpunkter från remissinstanserna

Förslaget till en kommungemensam träffpunkt har i olika
omgångar remitterats till berörda nämnder. I remissvaren
konstateras att nämnderna i huvudsak ställer sig positiva
till en träffpunkt där flera verksamheter kan samlas under
”ett tak” med en målgrupp som inte endast riktas till
äldre.
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Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget men är tveksam till vissa delar av de aktiviteter och verksamheter som
beskrivs i förslaget. Sociala omsorgsnämnden uttrycker
också farhågor kring kostnadsutvecklingen kopplat till
den kommungemensamma träffpunkten.
Lokalförsörjningsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden samt Stadsdelsnämnderna tillstyrker förslaget.
I förslaget som nu översänds till Kommunstyrelsen ser
Stadsdelsnämnden Öster stora möjligheter att på sikt
förverkliga ursprungstanken med en kommungemensam
träffpunkt som samlar flera verksamheter och en bred
målgrupp.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER
Ulf Sjösten
Rita Johansson
Ordförande
Stadsdelschef
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Kommungemensam träffpunkt
– föreningshus – anhörigcentral –
frivilligcentral

∙

Gäller för ∙äldreomsorgen funktionshindersverksamheten
individ- och familjeomsorgen socialpsykiatrin

∙

∙

2014-03-20

Bakgrund
Det har sedan år 1996 framkommit en önskan om ett gemensamt föreningshus för pensionärsorganisationerna och
Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO*). Ett
hus som drivs av föreningar, organisationer och kommun
tillsammans, ett levande hus med blandade aktiviteter.
Den kommungemensamma träffpunkten kommer att bli
unik i sitt slag, då inget liknade finns i landet idag.
*	I HSO Borås är följande föreningar medlemmar: Afasiföreningen, Autism & Asperger, Astma och Allergiföreningen,
Attention, Diabetesföreningen i Borås, Borås Dövas förening,
Bröstcancerföreningen Viola, BHIF, DHR, Dyslexiförbundet
FMLS, Fibromyalgiföreningen, FUB Borås, Föreningen Hjärt
Lung Borås, HRF, Neuroförbundet, Parkinsonföreningen, PSO
Lokalförening, Reumatikerföreningen Borås, RSMH Tryggheten,
Personskadeföreningen RTP, Epilepsiföreningen, Synskadades
förening, Sverige-Finska synskadade, Strokeföreningen.

En av utgångspunkterna är Borås Vision 2025 –
Människor möts – där det beskrivs att det skall vara
lätt för kommunen att samverka med näringsliv och
organisationer kring möten och evenemang. Där
påtalas också att i spontana och planerade möten delar
vi med oss och tar tillvara den kunskap, de erfarenheter och de insikter människor har. Mötesplatsen skall
också vara ett forum för kommunikation och dialog
mellan Borås Stad och medborgarna. De mänskliga
mötena skall lägga grunden för delaktighet och inflytande över Borås utveckling.
Den nya träffpunkten kommer att ersätta Sparrehus och
Spinnaren i Borås Stad. Idag har många av de centrala pensionärsföreningarna sina kontor och aktiviteter
förlagda till Sparrehus. Sparrehus är inte tillgänglighetsanpassat och lokalerna räcker inte till för verksamheten.
Vissa föreningar inom HSO har sina kontor på Spinnaren,
dessa kommer att byggas om till studentbostäder och
därmed är föreningarna utan kontor fr o m 2015-01-01.
Därmed uppstår ett behov av lokaler för dessa föreningar och organisationer och genom att förlägga dessa i
samma hus, är det fördelaktigt både för dem och för Borås
Stads medborgare – att hitta information, aktiviteter och

gemenskap i ett och samma hus. Dessutom möjliggör
den kommungemensamma träffpunkten en väg in till att
möta de kommunala tjänstemän som aktivt jobbar ut mot
medborgarna. Det blir ytterligare en vinst i att finna dem
under samma tak. Ett nyckelord för den kommungemensamma träffpunkten blir samverkan, så väl som mellan
de olika aktörerna i huset som samverkan utåt med t.ex.
primärvård, högskola och företag.
På den kommungemensamma träffpunkten skall män
niskor, oavsett ålder, religion, etnicitet, sexuell läggning,
med eller utan funktionsnedsättning, känna sig välkomna
och kunna ta del av informationen och aktiviteterna i
huset.
Det är viktigt att de lokalt inarbetade träffpunkterna i
övriga förvaltningar bibehålls, då de är en viktig del till
aktivering och gemenskap med andra. Den kommungemensamma träffpunkten bygger på samverkan på alla
plan, även då det gäller lokaler. Samtliga lokaler skall
kunna nyttjas av alla i huset enligt ett bokningssystem.
Idag står lokaler tomma då man inte samverkar mellan
föreningar och organisationer, vilket inte är kostnadseffektivt ur ett Boråsperspektiv.
Enligt FN:s standardregler, som Sverige förbundit sig
att följa, ska miljön vara tillgänglig och användbar så att
människor med funktionsnedsättningar kan tillförsäkras
delaktighet och jämlikhet. Ett annat nyckelord för den
kommungemensamma träffpunkten blir tillgänglighet,
oavsett funktionsnedsättning ska alla kunna ta del av aktiviteterna i huset. Den kommungemensamma träffpunkten
ska vara ett föredöme vad gäller tillgänglighetsanpassning
för personer med funktionsnedsättning.

Uppdraget
Stadsdelsnämnd Öster får i uppdrag att göra ett slutligt
förslag gällande kommungemensam träffpunkt – föreningshus – anhörigcentral – frivilligcentral till Kommunfullmäktige. Detta skall ske i samverkan med övriga
berörda nämnder, i första hand övriga Stadsdelsnämnder,
Sociala omsorgsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden
och Lokalförsörjningsnämnden. Av förslaget skall omfattning, inriktning och kostnader för berörda verksamheter
framgå. I förslaget skall också framgå vilken nämnd som
skall vara huvudman för respektive delverksamhet men
även hur samverksansfrågor skall lösas. Det framgår även i
Kommunstyrelsens utredningsuppdrag att skapa en anhörigcentral i centrum som en stödresurs för anhöriga, samt
vikten av att starta en frivilligcentral.
Två tjänstemän från den kommungemensamma äldre- och
funktionshinderverksamheten har tillsammans med en
arbetsgrupp bestående av representanter från pensionärsB 467
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organisationerna och funktionshinderföreningarna tagit
fram detta förslag på en gemensam träffpunkt – föreningshus – anhörigcentral – frivilligcentral.

Innehåll

Den formella gången skall vara att Stadsdelsnämnden
Öster beskriver förändringarna i verksamheten inklusive
driftskostnadskonsekvenserna. Därefter skall lokalförsörjningsnämnden komplettera med ett förslag om lokallösning. Detta kompletta förslag skall sedan i vanlig ordning
via Kommunstyrelsen tas upp i Kommunfullmäktige.

Den kommungemensamma träffpunkten kommer att bli
ett allaktivitetshus där pensionärsorganisationer och funktionshindersföreningar kommer att ha sina kontor och
bedriva stor del av sin verksamhet, i form av studiecirklar,
aktiviteter, möten m m. Tillsammans kan dessa föreningar
och organisationer erbjuda ett brett utbud av meningsfulla
aktiviteter i trevlig samvaro med andra.

Vad som kommer att gälla kring föreningsbidrag och hyror i den nya träffpunkten, kommer Fritid- och folkhälso
nämnden att redovisa i separat handling.

Syfte
Syftet är att skapa en attraktiv mötesplats som gynnar
samverkan mellan pensionärsföreningar och funktionshinderorganisationer samt tjänstemän gällande lokaler och
verksamhet. Denna samverkan ger ett ökat utbud och ett
ökat inflytande för medlemmarna i de olika föreningarna/
organisationerna samt kommunens övriga invånare.

Mål
Målet med den kommungemensamma träffpunkten är att
skapa närhet och ett gott samarbete mellan föreningarna,
organisationerna, tjänstemännen och invånarna i Borås
Stad och att tillsammans:
• skapa en mötesplats mellan invånarna och Borås Stad
där invånaren är medskapande och får ett reellt inflytande på stadens utveckling (Vision 2025)
• skapa en attraktiv, öppen och lättillgänglig mötesplats
• verka för att bryta isolering och ensamhet
• bibehålla och utveckla sociala kontakter
• bidra till mellanmänskliga interaktioner och relationer
• bidra till gemenskap med andra och möjligheten att
delta i gemensamma aktiviteter
• bidra till att öka trivseln och livskvaliteten för den
enskilde
• bidra till ett utökat lättillgängligt kulturutbud
• bidra till ett hälsosamt åldrande och därigenom förlänga kvarboende i ordinärt boende

Föreningar och organisationer

Anhörigcentral
Borås Stads anhörigstöd utvecklas och det är viktigt att
anhörigkonsulenterna jobbar utifrån en öppen tillgänglig
plats som inte är kopplad till andra myndigheter. I den
kommungemensamma träffpunkten ges en naturlig möjlighet till samverkan mellan föreningar/organisation och
kommun, vilket möjliggör ett ökat anhörigstöd.
Anhörigcentralen kommer att vara kärnan i anhörigstödets verksamhet. Så mycket som möjligt av anhörigstödets
verksamhet ska ligga i huset, dock ej de lokalt väl inarbetade mötesplatserna för anhöriga ute i förvaltningarna.
Dessa kommer dock att erbjudas delta i anhörigcentralens
öppna aktiviteter så som föreläsningar, utbildning, rekreation m m. Anhörigstödet till övriga målgrupper, individoch familjeomsorg, socialpsykiatri, funktionshindersverksamhet, kommer att bedrivas i huset då det idag inte finns
upparbetade lokala mötesplatser för dess målgrupper. De
två anhörigkonsulenterna kommer att arbeta i huset, och
blir tillgängliga för medborgarna.
Anhörigcentralen kommer dessutom att innefatta möjligheter till rekreation så som bastu, massagerum och
rekreationsrum.
Driftkostnad för anhörigcentralen 100 000 kr/år för att
finansiera kostnader i samband med föreläsningar, rekreationsresor m m. Bastu bygger hyresvärden.

Frivilligcentral
Frivilligcentralens verksamhet skall utgå från invånarnas
behov och önskemål av tjänster och kunna ge det ”lilla
extra” i tillvaron. Frivilligverksamheten skall inte på något
sätt ersätta kommunens ordinarie verksamhet, utan ska
vara ett komplement till offentlig och privat verksamhet.
Frivilligcentralen skulle kunna innehålla både kontinuerliga och tillfälliga insatser, aktiviteter, självhjälpsgrupper.
Frivilligcentralens samordnare skall ha sitt kontor i träffpunkten och bedriva verksamheten därifrån. Det kommer att finnas en samlingslokal för frivilligverksamheten,
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som blir en utgångspunkt för de som arbetar frivilligt
på centralen. Genom att låta frivilligcentralen ingå i den
kommungemensamma träffpunkten skapas möjligheter att
rekrytera nya personer till frivilligverksamheten och även
att hitta nya mottagare.
Frivilligcentralen ska aktivt samverka med andra organisationer som idag bedriver frivilligt socialt arbete så som
Röda Korset, Borås Besöksverksamhet m fl.

Kostnader

framtiden om nya behov uppstår av verksamhet och aktiviteter. Caféet ska kunna användas av föreningarna och
organisationerna i huset. Det ska även kunna användas
som samlingssal/föreläsningslokal/pubafton m m.

Kostnader

En caféansvarig personal 500 000 kr/år.
Porslin för 200 personer: 120 000 kr. Möbler till uteserveringen: 100 000 kr

En samordnartjänst 500 000 kr/år.
Driftkostnad för frivilligcentralen 100 000 kr/år, för att
finansiera frivilligarbetarnas omkostnader som t ex utbildning, resor m m.

Lokaler för aktiviteter och studiecirklar
Förutom kontorslokaler till föreningar, organisationer
och tjänstemän ska det också finnas lokaler för aktiviteter
och studiecirklar. Idag bedrivs många aktiviteter i lokaler
på många olika ställen runt om i Borås Stad. När dessa
aktiviteter bedrivs i samma hus kommer fler personer
att ha kännedom om vilket utbud som finns samt att
kunna delta i dessa. Det är planerat för möteslokaler i
olika storlekar: en stor lokal för sammankomster för 100
personer, 4 lokaler för ca 25 personer, 2 lokaler för ca 6
personer. Dessutom kommer det att finnas bridgelokal,
bastu, matlagningskök m m. Alla lokaler kommer att
vara bokningsbara för föreningarna, organisationerna och
tjänstemännen i huset samt övriga i mån av tid. Föreningarna, organisationerna och tjänstemännen i huset ska
kunna använda möteslokalerna kostnadsfritt.

Café
En viktig central samlingspunkt i huset, som skapar
trivsel, gemenskap och bidrar till att bryta isolering för
människor är ett café. Ett café lockar nya människor att
besöka den kommungemensamma träffpunkten utan
att behöva delta i någon aktivitet. Detta kan leda till att
man upptäcker träffpunktens möjligheter och tar del av
de aktiviteter som erbjuds i den kommungemensamma
träffpunkten. Enligt beräkningar på ett flöde på cirka 600
personer dagligen, kommer caféet att vara välbesökt.
Caféet föreslås drivas av Arbetslivsnämnden. Detta skapar
arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning.
I caféet ska fika kunna köpas, men också möjlighet att
göra beställningar till möten och utbildningar i huset. Det
skall finnas möjligheter till att utveckla verksamheten i

Matlagningskök/träningskök
Föreningar och organisationer bedriver i dag matlagningskurser och matlag. I ”Översyn av kostverksamhet i Borås
Stad” som beslutats av Kommunfullmäktige 2013-11-21
står det bland annat att inriktningen i Borås Stad skall
utgå från individens behov varför det ska finnas ett antal
alternativa lösningar för den enskilde som själv inte klarar
av att laga mat, en av dessa föreslagna insatser är möjlighet
att få delta i matlag.
Oavsett funktionsnedsättning kan man delta i dessa aktiviteter, då matlagningsköket kommer att ha fem stycken
stationer utformade enligt ”hemkunskapsmodellen”. Tre
av dessa fem stationer ska vara fysiskt tillgänglighetsanpassade så att t ex en rullstolsburen ska kunna arbeta i
köksmiljön. Detta innebär bland annat att dessa tre stationer har höj- och sänkbara funktioner såsom väggskåp,
arbetsbänkar och spishällar. Detta möjliggör deltagande
för alla oavsett funktionsnedsättning i köksaktiviteter.
Matlagningsköket kan även användas som visningsmiljö
och till träning till anpassning i dagligt liv, så kallad ADLträning. Frågor som medborgarna har kan besvaras vilket
skapar en trygghet vid behov av bostadsanpassning. Det är
viktigt att få möjlighet att se och prova utrustningen.
Ett mål är att samverka med företag som sponsrar för
uppbyggnad av olika varianter av kök. Köken hålls på så
vis uppdaterade och aktuella, det blir också en möjlighet
för företagen att visa sin produkt.
Uppstartskostnad: köksinredning/vitvaror 600 000 kr och
diverse köksutrustning: 100 000 kr
Möbler ingår i den totala inventariebudgeten på 1,4 mnkr.

Tekniksal
IKT (informations- och kommunikationsteknik) är en
växande bransch och den utvecklas i snabb takt hela tiden
och det är svårt att följa med. De flesta av föreningarna
och organisationerna bedriver idag datakurser för sina
B 469

kommunfullmäktiges handlingar | 18 Juni 2014

medlemmar i olika lokaler runt om i Borås Stad. Även
kommunen har behov av en större datasal för utbildning
av personal.
En gemensam undervisningslokal för IKT i den kommungemensamma träffpunkten ger föreningar, organisationer
och kommun en lättillgänglig och komplett utrustad datamiljö. En gemensam datasal möjliggör samverkan mellan
alla parter. Datasalen kommer att ge alla möjligheter till
att kunna ta del av och följa utvecklingen.
Datasalen är tänkt att vara för 25 kursdeltagare, men man
ska även kunna dela upp rummet med skärmvägg för att
kunna utnyttja det för mindre grupper.
Det blir en tillgänglig undervisningslokal i där kurser och
utbildning i IKT kan bedrivas. Även möten och konferenser kan hållas i lokalen.

Kostnader

Datakostnader – se budget.

Visningsrum för ny teknik och vardagshjälpmedel
I dag finns ingen tillgänglig och öppen samordnad centralt placerad visningsmiljö där invånarna kan prova och
titta på ny teknik och vardagshjälpmedel.
För att förbättra informationen till kommuninvånarna
om vardagsteknik och vardagshjälpmedel finns ett behov
av att skapa en sådan miljö. Enligt Hjälpmedelsinstitutet
(2010) är utanförskap en känsla många äldre och personer
med funktionsnedsättning upplever i dag, när det gäller ny
teknik och hjälpmedel.
Det finns många bra hjälpmedel, produkter och tjänster
som underlättar för t ex personer med funktionsnedsättning, äldre samt anhöriga i deras strävan efter en självständig vardag med god livskvalitet. Det kommer att visas
produkter som den enskilde själv kan införskaffa i dagligvaruhandeln samt hjälpmedel som förskrivs av tjänstemän.
Detta kan leda till en lättare och mer självständig vardag
för många människor så att de inte behöver anlita hjälp för
att kunna utföra vardagssysslor.
För att skapa kännedom om vilka möjligheter som finns,
måste personer med funktionsnedsättning, äldre, anhöriga
och tjänstemän kunna se, ta i och prova olika lösningar.
För detta behövs kunnig personal som kan informera om
de många möjligheter som finns. Denna personal skulle
kunna bedriva utbildning för både allmänhet och kommunens personal, visning av tekniken/vardagshjälpmedlen,
hålla rummet uppdaterat och ge support till besökare.
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Kommunen behöver ett utvecklat samarbete med privata
aktörer som verkar inom respektive område som berörs
för sponsring av ny teknik och vardagshjälpmedel. Att
samverka med högskolan för utveckling av tjänster och
produkter, ses som en stor möjlighet.

Kostnader

Uppstartskostnader: 300 000 kr i inköp av visningshjälpmedel.

Driftsorganisation
Vad gäller huvudmannaskap för driften av de olika verksamheterna föreslås Stadsdelsnämnd Östers kommungemensamma äldre- och funktionshinderverksamhet ha ett
övergripande ansvar.
Detta sker inom ramen för Stadsdelsnämnd Östers övergripande uppdrag och målsättningen är att i samarbete
med Stadsdelsnämnderna, Sociala omsorgsnämnden och
Arbetslivsnämnden utveckla träffpunkten till ett hus för
alla.

Personal
Den kommungemensamma träffpunkten blir en viktig
väg in till att möta de kommunala tjänstemän som aktivt
jobbar för Borås Stads invånare. Träffpunkten blir också
en arena för samverkan mellan tjänstemän och representanterna för föreningar och organisationer som har
gemensam arbetsplats i huset. Viktigt att tjänstemännen
representerar olika verksamheter i kommunen, då träffpunkten är till för alla målgrupper oavsett ålder.
Då ny verksamhet, så som café, startar i huset behövs nya
tjänster. Det behövs även personal till drift och service av
den kommungemensamma träffpunkten för att allt ska
fungera.

Omfattning

15,5 kommunala tjänstemän är aktuella, dessa arbetar mot
varierade målgrupper. Av dessa tjänster är 12 befintliga
och 3,5 är nya tjänster.

Befintliga tjänster:

1 äldreinformatör
1 syninstruktör
4 personer i ett demensteam (tre tjänster)
1 funktionshinderkonsulent
1 receptionist
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2 anhörigkonsulenter
1 bokvämtsamordnare
1 IKT-samordnare

Kostnader

Nya tjänster:

Caféansvarig

1 enhetschef
1 frivilligsamordnare
1 caféansvarig (från Arbetslivsförvaltningen)
0,5 kontorsvaktmästare (timmar utifrån behov från
Arbetslivsförvaltningen)

Kostnader

Förutom de redan befintliga tjänstemännen behövs 3,5
nya tjänster till en kostnad av 500 000 kr/tjänst/år, totalt
1 750 000 kr.

Inga nya kostnader eftersom tjänsten redan finns i Borås
Stad.

Enligt beräkningar av besöksflödet på Sparrehus, Spinnaren och till de kommunala tjänstemännen, blir besöksflödet på den kommunala träffpunkten högt. Enligt dessa
beräkningar, ca 600 personer/dag. En caféansvarig person
bör anställas för att ge stöd och ledning till de anställda
som arbetar i caféet. Caféet kan förslagsvis drivas av Arbetslivsnämnden, detta skapar arbetstillfällen för personer
med funktionsnedsättning.

Kostnader

Se rubriken Innehåll – Café.

Enhetschef för den kommungemen
samma träffpunkten
Det behövs en ”husansvarig” och arbetsledare för de
kommunala tjänstemännen på den kommungemensamma
träffpunkten. Eftersom tjänstemännen arbetar med så
många olika arbetsuppgifter blir det enhetschefens uppgift
att vara en sammanhållande kraft för enheten. I arbetsuppgifterna ska även ingå att sköta lönerapportering,
planera hur personalen ska få lämplig vidareutbildning, att
arbetsmiljön sköts och vidare ansvar för kvalitets- och utvecklingsarbete för enheten samt budgetansvar. Eftersom
det finns så många föreningar och organisationer i huset,
så blir en av arbetsuppgifterna att hålla i s k ”husmöten”
tillsammans med representanter från respektive förening/
organisation.

Demensteamet
Demensteamet finns till för alla invånare i Borås Stad,
som behöver stöd, vägledning eller som har frågor som berör demensområdet. Fokus ligger på de demenssjuka och
anhöriga i ordinärt boende. Demensteamet bedriver stöd
i olika former, som riktar sig till både den som är demenssjuk och den som är anhörig t ex månadsträffar och caféer.
Exempel på stöd för anhöriga är gruppträffar och cirklar.
Demensteamets personal (en arbetsterapeut, en Silviasjuksköterska och två undersköterskor) kommer att ha
sina kontor på träffpunkten och bedriva sin verksamhet
därifrån.

Kostnader
Kostnader

500 000 kr/tjänst/år

Inga nya kostnader eftersom tjänsterna redan finns i Borås
Stad

Receptionist

IKT-samordnare

Idag finns en person anställd på Sparrehus. Denna tjänsteman föreslås följa med till den kommungemensamma
träffpunkten. Det blir en mycket viktiga tjänst, då denna
person kommer att möta alla som kommer till träffpunkten och det räknas med ett besöksflöde på 5 500 personer/
månaden. Receptionisten kommer att ha en kunskap om
alla organisationer, föreningar och tjänstemän som finns i
huset, så att man blir hänvisad till rätt ställe.

En samordnare bör finnas på plats för att kunna ge information och visa teknik och vardagshjälpmedel i visningsmiljön. Denna person bör vara insatt i den senaste tekniken och hålla sig uppdaterad inom området. En viktig del
blir att undervisa allmänhet och kommunens personal om
det som finns i visningsmiljön. Flertalet studiebesök blir
aktuellt när en sådan miljö skapas i den kommungemensamma träffpunkten. Samarbete med högskola är viktig
för att vara delaktig i forskning och utveckling. Detsamma
gäller för privata aktörer likaså, både för sponsring samt
för att kunna följa den senaste forskningen i området.
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Kostnader

Inga nya kostnader eftersom tjänsten redan finns i Borås
Stad.

Äldreinformatör
Äldreinformatören har en gratis telefonservice för Borås
Stads invånare varje vardag och kallas Seniorguiden.
Den är till för äldre, närstående eller andra som av annan
anledning är intresserad av sådant som handlar om vård,
omsorg och service i Borås Stad. Synpunkter om kommunens omsorg och service kan tas emot och lämnas
vidare för utredning. Äldreinformatören har även hand om
äldreomsorgens informationsmaterial.

Kostnader

Inga nya kostnader eftersom tjänsten redan finns i Borås
Stad.

Anhörigkonsulenter
Anhörigstödet är till för de personer som ger stöd eller vårdar en närstående som har missbruk, långvarig
sjukdom, psykisk ohälsa, funktionsnedsättning eller hög
ålder. Anhörigkonsulenterna samordnar och organiserar
anhörigstödet i Borås Stad, och är de tjänstemän i Borås
Stad som har aktuell kunskap om anhörigstöd och som
anhöriga/personal kan vända sig till för att få råd och stöd.
Anhörigkonsulenterna arbetar aktivt för att informera
enskilda personer, allmänhet och andra vårdgivare om det
anhörigstöd som finns i Borås Stad. Ett viktigt arbete är
att identifiera anhöriga och erbjuda stöd i ett tidigt skede.
Ett nyckelord för anhörigstödet är samverkan med andra
huvudmän, föreningar och organisationer.

som kommer att vara en träffpunkt för frivilligarbetarna,
men även för de som söker upp centralen, antingen för att
få en insats eller för att man är intresserad av att utföra en
insats.

Kostnader

Se rubriken Innehåll – Frivilligcentral

Bokvämtsamordnare
Bokvämtcertifierade lägenheter finns i Borås Stads alla
stadsdelar. Konceptet är en samverkan mellan Borås
Stad, fastighetsägare, brukar- och intresseorganisationer.
Certifieringen sker på tre nivåer som styrs av olika krav på
tillgänglighet. Detta ger ett tryggt boende, oavsett ålder,
med eller utan funktionsnedsättning. Bokvämtsamordnarens har bland annat i uppdrag att starta mötesplatser där
det har certifierats lägenheter enligt bokvämtkonceptet.

Kostnader

Inga nya kostnader eftersom konceptet redan är igång i
Borås Stad.

Funktionshinderskonsulent
Funktionshinderkonsulenten är en kommunal tjänsteman
som finns med i det kommunala funktionshinderrådet och
som är drivande i stadens tillgänglighetsarbete. Mycket
arbete sker tillsammans med olika handikapporganisationer, därför är det viktigt att denna funktion finns inom
den kommungemensamma träffpunkten. Funktionshinderkonsulenten arbetar med att utveckla funktionshinderfrågor i kommunen, samt att öka medvetenheten om de
behov som människor med funktionsnedsättning har.

Kostnader

Inga nya kostnader eftersom tjänsterna redan finns i Borås
Stad.

Kostnader

Inga nya kostnader eftersom tjänsten redan finns i Borås
Stad.

Frivilligsamordnare
Frivilligsamordnaren har sitt kontor på den kommungemensamma träffpunkten och fungerar som navet i
verksamheten. Samordnaren ansvarar för information,
förmedlingsarbete, rekrytering, utbildning, stöd, handledning och uppmuntran av frivilliga. Frivilligsamordnaren
ansvarar för att en tydlig gränsdragning finns mellan
kommunens ansvar, näringsutövande och frivilliginsatser.
Det kommer även att finnas en lokal ”Frivilligcentralen”
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Syninstruktör
Syninstruktörens uppgift är att ge hjälp till självhjälp för
personer med synnedsättning och blir på den kommungemensamma träffpunkten lättillgänglig för medborgarna.
Personer med omfattande och varaktig synskada får träning av syninstruktören i att på egen hand klara vardagens
göromål i bostaden, förflyttning inomhus och utomhus
samt träning i att använda olika tekniska hjälpmedel.
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Tjänsterna ges ofta i hemmet och i närmiljön. Syninstruktören kan ge information om samhällsservice som kan
underlätta för den synskadade. För att på bästa sätt kunna
ge stöd, samarbetar syninstruktören med Landstingets
Syncentral. Verksamheten syftar till att stödja förmågan
att klara ett eget boende och i övrigt kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Den långsiktiga målsättningen är att
den synskadade skall kunna delta i samhällets verksamheter så att speciella insatser blir överflödiga.

Kontorsvaktmästare
Det behövs en kontorsvaktmästare till drift och service av
den kommungemensamma träffpunkten för att allt ska
fungera. I vilken omfattning tjänsten skall vara kommer
att ske i samarbete med arbetslivsförvaltningen alternativt
övrig vaktmästarorganisation.

Kostnader

250 000 kr/tjänst/år.
Kostnader

Inga nya kostnader eftersom tjänsten redan finns i Borås
Stad.
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Organisationer och föreningar som anmält sitt intresse av att ha
sina kontor i Träffpunkten
Förening

Antal kontor

Övrigt

Från Spinnaren
HSO

1

+ 1 förråd

Astma och allergiföreningen RMA

1

+ 1 arkiv/förråd
+ 1 arkiv/lager

FUB (föreningen för barn, unga och
vuxna med utvecklingsstörning)

2

HRF (hörselskadades riksförbund)

1

RMR Reumatikerföreningen

1

Sverige-Finska synskadade SFSF

1

Borås besöksverksamhet

1

Styvbarnens sällskap

Kontorslandskap

Psoriasis föreningen

1

Dyslexiförbundet

1

Från Sparrehus
PRO Centrum (pensionärernas riksorganisation)

2

PRO Samorganisation

1

+ 1 arkiv/lager
+ arkiv/förråd

PRO Södra Älvsborg distrikt

3

SPRF (Sveriges pensionärers riksförbund)

1

SPF (Sveriges pensionärsförbund)

1

SKPF (Svenska kommunalpensionärernas förbund)

1

FAS (förbundet aktiva seniorer)

2 (finns idag Studieförbundet vuxenskolan)

BHIF (Borås handikappidrott)

Finns på Spinnaren idag – planerar att lägga ner sin verksamhet

Totalt

22

Ytterligare ett antal föreningar har anmält sitt intresse
Autism och Aspergerföreningen

(finns på Solhem idag)

SFR – Distrikt

(finns på Sparregatan idag)

SFR – Lokalförening

(finns på Sparregatan idag)

Attention

(finns på RSMH idag)

Neuroförbundet

?
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Ett flertal studier visar att människor som deltar i meningsfulla aktiviteter, utvecklar och bibehåller hälsan,
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& Christiansen, 2005; Scott, Butin, Tewfik, Burhardt,
Mandel & Nelson, 2001; Law & Baum, 2005).
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Intervjustudie.

Socialdepartementet (2007) lyfter fram vikten av att träffpunkter är ett viktigt sätt för äldre att upprätthålla och
förbättra sin funktionsförmåga samt kan ge stimulans och
innehåll i vardagen.
Träffpunkter kan motverka social isolering och ge värdefulla sociala kontakter och gemenskap. Det har visat sig,
att ett regelbundet deltagande på träffpunkter kan leda till
ökad känsla av välbefinnande, ge en naturlig social tillhörighet samt minska känslan av ensamhet (Tse & Linsey,
2005; Tollén et al, 2008).
Förlust av livspartner eller vänners bortgång kan medföra
svårigheter att sig ut i samhället vilket kan leda till social
isolering. Här har träffpunkter en viktig uppgift att fylla.
En svensk studie visade att äldre personer som har tvingats
ge upp social samvaro och meningsfulla aktiviteter på
grund av uppkomna fysiska funktionsnedsättningar blev
olyckliga och kände minskad livskvalité (Tollén, Fredriksson & Kamwendo, 2008).
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Kostnad
investering,
kronor
Hyror

Övriga hyror

Larmanläggning

(gemensamma lokaler och
föreningarnas/organisationernas kontor)

(tjänstemännens kontor)

Serviceavtal

Städkostnader

Budget 2014
nuvarnade
verksamhet,
kronor

Löner och
teknikhyror,
kronor

0 Enligt förhands-besked
från LFF kommer hyran
att bli cirka 1 000 kr kvm
och år, inklusive el.

3 000 000 Sparrehus

0

150 000

0

Spinnaren SOF

899 153

Spinnaren SOF Samlingssal

445 000

Demensteamet

58 144

Anhörigkonsulenter/äldreinformatör

27 632

Övriga Sdf Öster 3 kontor
paviljongen

112 620

30 000 Sparrehus

11 000

Spinnaren

31 824

750 000 Sparrehus
Spinnaren?

Inventarier

1 400 000
320 000 Kassa med kortläsare
2700kr/mån

Visningsrum

300 000

ADL-kök

600 000

Datorer
Internetuppkoppling

25 st

0

16 st

0

0

0

Leasing 300 kr/månad
per dator

Datorer tjänstemän

32 400

?

50 000
25 st

100 926
182 000
0

Café

Anhörigcentral

866 211

35 000

0

90 000

?

104 725

0

57 600 12 st

44 740

Arbetsplatstjänst

16 st

0

67 024 12 st

54 614

Användare

16 st

0

25 920 12 st

19 440

NetLoan?

NetLoan 2400 + 324 kr/
dator och år + Licenskostnad 1800 kr per dator

Accessounkter

45 000

68 100

100 000

7 bokningsskärmar
12 kanoner
12 TV
2-3 kopieringsrum

0

70 000

0

120 000

0

78 000

0

0 4 600-6 900 kr/mån per
kopieringsmaskin x 2

Maskiner till tvättstuga

40 000

Elcyklar

30 000

Löpande drift

140 000

0
0
0

0 exempelvis avsedd för
anhörigstöd, frivilligarbete, reparationer och
underhåll

500 000 Sparrehus (ca)

Spinnaren?
Summa

Ny personal

3 303 000

3,5 nya tjänster Enhetschef, frivilligsamordnare,
Caféansvarig (ALF), kontorsvaktm c a 50 % (ALF)

I detta ingår samtliga
personalkostnader, det
vill säga hyra, städ,
material, IT-kostnader,
telefon m m.

Nuvarande personal

Summa
Total kostnad
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4 900 769

150 000

16 496
3 003 304

2 100 000

5 631 225 I detta ingår samtliga
personalkostnader, även
IT-kostnader, telefon mm.

5 530 299

0

7 731 225

5 530 299

3 303 000

12 631 994

8 533 603
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Nr 62
Försäljning av del av Vattnet 1, tomt 4, Viared Norra

2014-05-26

Dnr 2014/KS0426 253

Från Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Ett köpeavtal har upprättats med Vidocca Buildings
Vattnet AB om försäljning av del av Vattnet 1. Området
omfattar ca 20 489 m2 och är beläget på Viared Norra.

Köpeavtal
Säljare:
Borås Stad, 501 80 Borås, Orgnr: 212000-1561

Köpare:

Bolaget tillträder området 30 juni 2014 och ska då betala
köpeskillingen 7 171 150 kronor samt ersättning för
utförd grovplanering (4 200 245 kronor).

Vidocca Buildings Vattnet AB; Vevgatan 11, 504 64 Borås
Orgnr: 556937-4670

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Fastighet:

Avtalet med Vidocca Buildings Vattnet AB godkänns.

Säljaren överlåter till köparen den del av Vattnet 1 i Borås
kommun som markerats på bifogad karta. Areal: 20 489
m2.

KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Peter Zettergren
Kommunalråd		
Tf Markchef

Köpeskilling:
Köpeskillingen är
Sjumiljoneretthundrasjuttioentusenetthundrafemtio
/7 171 150:-/kronor.

Tillträdesdag:
Tillträde sker 2014-06-30.

Betalning:
Köpeskillingen ska betalas kontant till säljaren senast på
tillträdesdagen

Bygglov:
Köparen ska senast tre månader efter Kommunfullmäktiges beslut om godkännande av avtalet ansöka om bygglov.
Bygglovs- och planavgiften betalas av köparen.
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Byggnadsskyldighet
Köparen ska senast tolv månader efter beviljat bygglov ha
börjat bebygga området. Byggnadsskyldigheten anses inte
vara uppfylld förrän grundkonstruktionerna till huvudbyggnaden (bottenplatta eller dylikt) är färdiga.
Äganderätten övergår inte på köparen förrän detta skett
och bevis därom tecknats på båda avtalsexemplaren av
tjänsteman på samhällsbyggnadsförvaltningen, markavdelningen.
Byggnadsskyldigheten uppfylld: Datum

Upplåtelse av mark för ev
transformatorstation:
Om det behövs en ny transformatorstation för fastighetens
elförsörjning har Borås Elnät rätt att anlägga och bibehålla
en transformatorstation jämte erforderliga kablar inom det
överlåtna området. Placering sker i samråd mellan köpare
och Borås Elnät. Upplåtelsen ska ske på gängse villkor

Fjärrvärme o dyl

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Markavdelningen

Fjärrvärme kommer inte att byggas i dagsläget. Om så sker
framöver kan det bli aktuellt för köparen att upplåta mark
utmed det överlåtna områdets gränser. En sådan markupplåtelse ska ske på gängse villkor.

Fastighetsbildning:

Vatten och avlopp m m:

Säljaren ansöker om fastighetsbildning och köparen biträder ansökan.
Köparen betalar fastighetsbildningskostnaden.

Köparen är medveten om att området vid avtalets tecknande saknar tillgång till el, opto, vatten och avlopp o dyl.
Det åligger köparen att kontakta respektive bolag för att
erhålla information om samt tidpunkt, omfattning och
villkor för sådana anslutningar.

Köpebrev/Lagfart
Sedan köpeskilling till fullo erlagts och byggnadsskyldigheten uppfyllts utfärdar säljaren köpebrev. Lagfart
får sökas först när köpebrev utfärdats. Köparen betalar
lagfartskostnaden.

Panträtt, servitut, nyttjanderätt m m:
Området överlåtes fritt från penninginteckningar.
Säljaren garanterar att området inte belastas av andra servitut och nyttjanderätter än vad som framgår av särskilda
punkter i detta avtal.

Detaljplan:
Köparen har tagit del av gällande detaljplan med planbeskrivning och noga informerat sig om de villkor som gäller
beträffande utnyttjande av det överlåtna området. Del av
området är t ex markerat som skyddsområde för allmän
kraftledning

Gemensamhetsanläggning:

Servitut eller dyl för underjordiska
ledningar:

En gemensamhetsanläggning ska bildas för skyddsvallen
mot Rv 40. En gemensamhetsanläggning ska även bildas
för en skyltpylon i området. Ansvarsfördelning avgörs i
lantmäteriförrättning. Säljaren ansöker om lantmäteriförrättning och köparen biträder ansökan.

Det område som enligt gällande detaljplan markerats som
u-område ska vara tillgängligt för allmänna underjordiska
ledningar.

Utgifter och inkomster:

Köparen ska upplåta denna mark till ledningsägare utan
ersättning och enligt gängse villkor.
Den ledningsrätt som finns för luftledning ska i kommande förrättning flyttas till annat läge.
Köparen är bunden till servitutsavtal som tecknats mellan
Borås Stad och ledningsägare, se bilaga. Köparen medger
att detta servitut säkerställs genom inskrivning i fastighetsregistret eller ledningsrätt Någon ersättning utgår inte.
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Säljaren ska fram till och med tillträdesdagen betala
samtliga kostnader för det överlåtna området. Efter tillträdesdagen betalas kostnaderna för området av köparen.
Motsvarande gäller för eventuella inkomster.
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Anläggningsarbeten:
I ersättning för grovplanering ska köparen till säljaren på
tillträdesdagen betala
Fyramiljonertvåhundratusentvåhundrafyrtiofem
/4 200 245:-/kronor exkl moms.
Vid överlåtelsen har säljaren endast grovplanerat marken.
För allt annat behov av markplanering svarar köparen. Säljaren överlämnar på tillträdesdagen dokumentation över
de av säljaren vidtagna grovplaneringsåtgärderna.

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav säljaren
och köparen tagit var sitt.
Borås 2014-		
Borås Stad		
Kommunstyrelsen
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens
ordförande

Borås 2014Vidocca Buildings Vattnet AB

Peter Zettergren
Tf markchef

Områdets skick:
Köparen har innan tillträdet haft möjlighet att undersöka
och besiktiga det överlåtna området. Säljaren har förklarat
att det inte finns några utfästelser över markens beskaffenhet utan att det helt ankommer på köparen att vidtaga de mark- och grundundersökningar köparen finner
erforderliga för att säkerställa möjligheterna att utföra de
bygg- och anläggningsåtgärder som köparen önskar och
erhåller tillstånd för. Köparen har förklarat sig införstådd
med detta.
Köparen godtager det skick området befinner sig i vid tillträdet och avstår med bindande verkan från alla anspråk
mot säljaren på grund av fel och brister i det överlåtna
området.

Övrigt:
Köparen är medveten om att det överlåtna området är
beläget inom ett verksamhetsområde där utbyggnad av
gata, vatten och avlopp, grovplanering m m kommer att
fortsätta efter tillträdesdagen. Köparen förbinder sig att
tåla samtliga de olägenheter (exempelvis damm, vibrationer, buller, försvårad åtkomst) som kan följa därav utan
krav på ersättning.

Giltighet:
Avtalet är för sin giltighet beroende av att
l)	avtalet godkänns av Kommunfullmäktige i Borås Stad.
2)	köparen uppfyller byggnadsskyldigheten (se särskild
punkt).
Skulle avtalet inte komma att gälla på grund av att dessa
villkor inte uppfylls ska ev erlagd köpeskilling och ersättning för grovplanering återbetalas (exkl ränta). l övrigt ska
ersättningsskyldighet inte föreligga för någon part.
-------------

Mellan Borås Stad, som ägare till fastigheten Borås Vattnet 1, nedan kallad Kommunen, genom dess Kommunstyrelse och Borås Energi AB, 556527-5590, Box 1713, 501 17
Borås, som ägare till fastigheten Borås Elektra 4 nedan
kallad Bolaget träffas följande

Servitutsavtal
1. Kommunen ger Bolaget servitut innebärande rätt att
a) 	på del av fastigheten Vattnet 1 underhålla, förnya
och för all framtid bibehålla vatten-, spillvattenoch dagvattenledningar med tillhörande anordningar. Ledningarna är markerade med blått på
bifogad karta.
b)	efter meddelande till Kommunen, obehindrat
vinna tillträde till fastigheten, för att utföra de
under a) angivna arbetena, med skyldighet för Bolaget att efter vidtagna åtgärder återställa marken i
förutvarande skick.
2.	Konununen ger Bolaget rätt att med Elektra 4 som
härskande fastighet för vatten-, spillvatten och dagvattenledningarna i Vattnet l skriva in de under la) och
lb) angivna rättigheterna.
3.	Eventuella skador som uppkommer på del av fastigheten Vattnet 1 vid arbeten skall i förekommande fall
åtgärdas eller ersättas av Bolaget.
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav Kommunen och Bolaget tagit var sitt exemplar.
-------------------Borås 2014- 		
Borås Stad
Kommunstyrelsen
Peter Zettergren
Tf Markchef

Borås 2014Borås Energi AB
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Nr 63
Försäljning av del av Vattnet 1, tomt 6, Viared Norra
2014-05-26

2014/KS0428 253

Från Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Köpeavtal
Säljare:
Borås Stad, 501 80 Borås, Orgnr: 212000-1561

Ett köpeavtal har upprättats med Fastmax 5 AB om försäljning av del av Vattnet 1. Området omfattar ca 13 801
m2 och är beläget på Viared Norra.
Bolaget tillträder området 30 juni 2014 och ska då betala
köpeskillingen 4 830 350 kronor samt ersättning för
utförd grovplanering (2 829 205 kronor).
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Avtalet med Fastmax 5 AB godkänns.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Peter Zettergren
Kommunalråd		
T f Markchef

Köpare:
Fastmax 5 AB, Fabriksgatan 11, 503 38 Borås
Orgnr: 556841-5649

Fastighet:
Säljaren överlåter till köparen den del av Vattnet l i Borås
kommun som markerats på bifogad karta. Areal: 13 801
m2.

Köpeskilling:
Köpeskillingen är
Fyramiljoneråttahundratrettiotusentrehundrafemtio/
4 830 350/kronor.

Tillträdesdag:
Tillträde sker 2014-06-30.

Betalning:
Köpeskillingen ska betalas kontant till säljaren senast på
tillträdesdagen

Bygglov:
Köparen ska senast tre månader efter Kommunfullmäktiges beslut om godkännande av avtalet ansöka om bygglov.
Bygglovs- och planavgiften betalas av köparen.
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Byggnadsskyldighet:
Köparen ska senast sex månader efter beviljat bygglov ha
börjat bebygga området. Byggnadsskyldigheten anses inte
vara uppfylld förrän grundkonstruktionerna till huvudbyggnaden (bottenplatta eller dylikt) är färdiga.
Äganderätten övergår inte på köparen förrän detta skett
och bevis därom tecknats på båda avtalsexemplaren av
tjänsteman på samhällsbyggnadsförvaltningen, markavdelningen.

Byggnadsskyldigheten uppfylld: Datum

Upplåtelse av mark för ev
transformatorstation:
Om det behövs en ny transformatorstation för fastighetens
elförsörjning har Borås Elnät rätt att anlägga och bibehålla
en transformatorstation jämte erforderliga kablar inom det
överlåtna området. Placering sker samråd mellan köpare
och Borås Elnät. Upplåtelsen ska ske på gängse villkor.

Fjärrvärme o dyl:
Fjärrvärme kommer inte att byggas i dagsläget. Om så sker
framöver kan det bli aktuellt för köparen att upplåta mark
utmed det överlåtna områdets gränser. En sådan markupplåtelse ska ske på gängse villkor.

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Markavdelningen

Vatten och avlopp m m:
Fastighetsbildning:
Säljaren ansöker om fastighetsbildning och köparen biträder ansökan.
Köparen betalar fastighetsbildningskostnaden.

Köpebrev/Lagfart
Sedan köpeskilling till fullo erlagts och byggnadsskyldigheten uppfyllts utfärdar säljaren köpebrev. Lagfart
får sökas först när köpebrev utfärdats. Köparen betalar
lagfartskostnaden.

Köparen är medveten om att området vid avtalets tecknande saknar tillgång till el, opto, vatten och avlopp o dyl.
Det åligger köparen att kontakta respektive bolag för att
erhålla information om samt tidpunkt, omfattning och
villkor för sådana anslutningar.

Detaljplan:
Köparen har tagit del av gällande detaljplan med planbeskrivning och noga informerat sig om de villkor som gäller
beträffande utnyttjande av det överlåtna området. Del av
området är t ex markerat som skyddsområde för allmän
kraftledning.

Panträtt, servitut, nyttjanderätt m m:
Området överlåtes fritt från penninginteckningar.

Gemensamhets anläggning:

Säljaren garanterar att området inte belastas av andra servitut och nyttjanderätter än vad som framgår av särskilda
punkter i detta avtal.

En gemensamhetsanläggning ska bildas för skyddsvallen
mot Rv 40. En gemensamhetsanläggning ska även bildas
för en skyltpylon i området. Ansvarsfördelning avgörs i
lantmäteriförrättning. Säljaren ansöker om lantmäteriförrättning och köparen biträder ansökan.

Servitut eller dyl för underjordiska
ledningar:
Det område som enligt gällande detaljplan markerats som
u-område ska vara tillgängligt för allmänna underjordiska
ledningar.
Köparen ska upplåta denna mark till ledningsägare utan
ersättning och enligt gängse villkor.
Köparen är bunden till servitutsavtal som tecknats mellan
Borås Stad och ledningsägare, se bilaga. Köparen medger
att detta servitut säkerställs genom inskrivning i fastighetsregistret eller ledningsrätt. Någon ersättning utgår inte.
B 484

Utgifter och inkomster:
Säljaren ska fram till och med tillträdesdagen betala
samtliga kostnader för det överlåtna området. Efter tillträdesdagen betalas kostnaderna för området av köparen.
Motsvarande gäller för eventuella inkomster.
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Anläggningsarbeten:
I ersättning för grovplanering ska köparen till säljaren på
tillträdesdagen betala
Tvåmiljoneråttahundratjugoniotusentvåhundrafem
/2 829 205/kronor exkl moms.
Vid överlåtelsen har säljaren endast grovplanerat marken.
För allt annat behov av markplanering svarar köparen. Säljaren överlämnar på tillträdesdagen dokumentation över
de av säljaren vidtagna grovplaneringsåtgärderna.

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav säljaren
och köparen tagit var sitt.
Borås 2014- 		
Borås 2014Borås Stad		
Fastmax 5 AB
Kommunstyrelsen
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Peter Zettergren
Tf Markchef

Områdets skick:
Köparen har innan tillträdet haft möjlighet att undersöka
och besiktiga det överlåtna området. Säljaren har förklarat
att det inte finns några utfästelser över markens beskaffenhet utan att det helt ankommer på köparen att vidtaga de mark- och grundundersökningar köparen finner
erforderliga för att säkerställa möjligheterna att utföra de
bygg- och anläggningsåtgärder som köparen önskar och
erhåller tillstånd för. Köparen har förklarat sig införstådd
med detta.
Köparen godtager det skick området befinner sig i vid tillträdet och avstår med bindande verkan från alla anspråk
mot säljaren på grund av fel och brister idet överlåtna
området.

Övrigt:
Köparen är medveten om att det överlåtna området är
beläget inom ett verksamhetsområde där utbyggnad av
gata, vatten och avlopp, grovplanering m m kommer att
fortsätta efter tillträdesdagen. Köparen förbinder sig att
tåla samtliga de olägenheter (exempelvis damm, vibrationer, buller, försvårad åtkomst) som kan följa därav utan
krav på ersättning.

Giltighet:
Avtalet är för sin giltighet beroende av att
1)	avtalet godkänns av Kommunfullmäktige i Borås Stad
2)	köparen uppfyller byggnadsskyldigheten (se särskild
punkt)
Skulle avtalet inte komma att gälla på grund av att dessa
villkor inte uppfylls ska ev erlagd köpeskilling och ersättning för grovplanering återbetalas (exkl ränta). I övrigt ska
ersättningsskyldighet inte föreligga för någon part.
----------------

Mellan Borås Stad, som ägare till fastigheten Borås Vattnet 1, nedan kallad Kommunen, genom dess Kommunstyrelse och Borås Energi AB, 556527-5590, Box 1713, 501 17
Borås, som ägare till fastigheten Borås Elektra 4 nedan
kallad Bolaget träffas följande

Servitutsavtal
1. Kommunen ger Bolaget servitut innebärande rätt att
a)	på del av fastigheten Vattnet 1 underhålla, förnya
och för all framtid bibehålla vatten-, spillvattenoch dagvattenledningar med tillhörande anordningar. Ledningarna är markerade med blått på
bifogad karta.
b)	efter meddelande till Kommunen, obehindrat
vinna tillträde till fastigheten, för att utföra de
under a) angivna arbetena, med skyldighet för Bolaget att efter vidtagna åtgärder återställa marken i
förutvarande skick.
2.	Kommunen ger Bolaget rätt att med Elektra 4 som
härskande fastighet för vatten-, spillvatten och dagvattenledningarna i Vattnet 1 skriva .in de under la) och
1b) angivna rättigheterna.
3.	Eventuella skador som uppkommer på del av fastigheten Vattnet 1 vid arbeten skall i förekommande fall
åtgärdas eller ersättas av Bolaget.
----------------Detta avtal har upprättats i två exemplar varav Kommunen och Bolaget tagit var sitt exemplar.
Borås 2014- 		
Borås Stad 		
Kommunstyrelsen
Peter Zettergren
Tf Markchef

Borås 2014Borås Energi AB
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Nr 64
Svar på motion av Annette Carlson (M),
Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C)
och Falco Güldenpfennig (KD);
Uppmärksamma FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor!
2014-05-12

Dnr 2012/KS0713 700

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin
Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD) har vid
Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 november
2012 inlämnat rubricerad motion.
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna
Väster, Öster och Norr samt till Arbetslivsnämnden,
Sociala Omsorgsnämnden, Ungdomsrådet som alla har
tillstyrkt. Kvinnojouren i Borås har också inbjudits att
yttra sig men inte svarat.
I motionen föreslås att Borås Stad, för att markera kommunens ståndpunkt och vikten av frågan mot våld mot
kvinnor, årligen ska uppmärksamma FN:s internationella
dag för avskaffandet av våld mot våld mot kvinnor. Motionärerna föreslår därför att uppdra åt Stadskansliet ska
återkomma med förslag på hur staden årligen kan uppmärksamma detta.
Kommunstyrelsen delar helt motionens intentioner men
anser att det är Stadsdelsnämnd Väster som är den som är
mest lämpad att ansvara för att genomförandet. Stadsdelsnämnd Väster skriver också i sitt remissvar att det i Social
styrelsens allmänna råd om socialnämndens arbete med
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld (SOSFS
2009: 22) framgår att en kartläggning av omfattningen

i kommunen av våld eller andra övergrepp mot kvinnor
av närstående, samt omfattningen i kommunen av barn
som bevittnat våld, bör göras regelbundet. Vidare bör en
analys göras återkommande av hur de sociala tjänster som
erbjuds svarar mot gruppers och enskildas behov. En sådan
kartläggning och analys kan initieras och redovisas av
Stadsdelsnämnden Väster, som har samordningsansvaret
för arbetet mot våld i nära relationer i Borås Stad. Redovisning av den årliga sammanställningen kan presenteras i
anslutning till FN:s internationella dag för avskaffandet av
våld mot kvinnor den 25 november.
Därutöver bör det göras särskilda satsningar på seminarier,
konferenser och manifestationer, tillsammans med satsningar på information om våld i nära relationer, i syfte att
höja medvetenheten i frågan och markera stadens ståndpunkt. Aktiviteterna bör arrangeras i bred samverkan med
andra nämnder i Borås Stad, myndigheter och organisationer som bedriver brottsofferstödjande verksamhet i staden.
Kommunstyrelsen föreslår att Stadsdelsnämnd Väster även
får detta samordningsansvar.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalls.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Ingegerd Eriksson
Kommunalråd		
Enhetschef
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Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar
Protokollsutdrag 2012-11-21--22

Bilaga till § 139 Anmälningsärenden
”Motion; Uppmärksamma FN:s internationella dag för avskaffandet av våld
mot kvinnor!
Många kvinnor lever ett liv där förtryck, hot och våld
tillhör vardagen, utan trygghet och frihet. Personen som
hotar, slår och utnyttjar är ofta en närstående som kvinnan ska kunna lita på; hennes make, sambo eller pojkvän.
I de flesta fall sker våldet och övergreppen innanför hemmets väggar. Den plats som ska vara tryggast blir den som
är mest otrygg. Även barnen drabbas. En statlig utredning
år 2001 angav att ungefär 10 procent av alla barn i Sverige
någon gång upplevt våld i hemmet och att ungefär 5 procent upplever det ofta.
WHO definierar våldet mot kvinnor som en världspandemi och FN räknar med att var tredje kvinna på jorden
utsätts för våld någon gång under sin livstid. Bara i Sverige
mördas årligen runt 17 kvinnor av dödligt våld från en
man de haft en relation med.
FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot
kvinnor, den 25 november, instiftades av FN:s generalförsamlings tredje kommitté år 1999. I den resolution som in-
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stiftade dagen slog man fast att våld mot kvinnor hindrar
dem att uppnå jämställdhet i samhället i juridisk, social,
politisk och ekonomisk mening. Våld mot kvinnor avser
enligt resolutionen handlingar som orsakar fysisk, sexuell
eller psykologisk skada, både om det sker i det offentliga
eller i privata sammanhang.
Sedan instiftandet har olika städer och organisationer
årligen uppmärksammat FN:s internationella dag för
avskaffandet av våld mot kvinnor den 25 november. Detta
har exempelvis skett genom seminarier, konferenser och
manifestationer på ämnet. För att markera stadens ståndpunkt och vikten av frågan om våld mot kvinnor anser vi
att Borås Stad årligen ska uppmärksamma FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta;
Uppdra Stadskansliet att återkomma med förslag på hur
staden årligen kan uppmärksamma FN:s internationella
dag för avskaffandet av våld mot kvinnor.
Annette Carlson
Nya Moderaterna

Morgan Hjalmarson
Folkpartiet Liberalerna

Kerstin Hermansson
Centerpartiet

Falco Güldenpfennig
Kristdemokraterna”
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Remissammanställning

Motion; Uppmärksamma
FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor!
Inkomna yttranden i sammanfattning
Sociala omsorgsnämnden

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget att uppmärksamma FN:s internationella dag för avskaffandet av våld
mot kvinnor.
Det är viktigt att uppmärksamma de mänskliga rättigheterna med alla människors lika värde där ingen blir
diskriminerad. Både i Sverige och internationellt pågår arbetet med att främja jämställdhet och motverka diskriminering på grund av kön. Ingen ska bli utsatt för våld och
det är angeläget att lyfta frågan även ur ett förebyggande
perspektiv. Sociala omsorgsnämnden tillstyrker därför
förslaget att uppmärksamma FN:s internationella dag för
avskaffandet av våld mot kvinnor, den 25 november.

Arbetslivsnämnden

Arbetslivsnämnden tillstyrker till att ta fram förslag för att
uppmärksamma FN:s internationella dag för avskaffandet
av våld mot kvinnor.

Stadsdelsnämnden Väster

Det är positivt att Borås Stad uppmärksammar FN:s
internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor.
Förslaget är att en kartläggning av omfattningen av våld
mot kvinnor och barn som bevittnat våld, samt en analys
av hur de sociala tjänster som erbjuds svarar mot gruppers
och enskildas behov, sammanställs och redovisas återkommande i anslutning till den 25 november varje år. Därutöver bör särskilda årliga satsningar göras i form av seminarier, konferenser, manifestationer och informationsinsatser.
Aktiviteterna bör arrangeras i bred samverkan med andra
nämnder i Borås Stad, myndigheter och organisationer
som bedriver brottsofferstödjande verksamhet i staden.

Stadsdelsnämnden Öster

Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka motionen
Uppmärksamma FN:S internationella dag för avskaffandet
av våld mot kvinnor!

Ungdomsrådet

Borås Stads Ungdomsråd menar att våld mot kvinnor är
en fråga som kräver uppmärksamhet varje dag. Våld av
alla slag är något som samhället behöver ta ställning mot
och bekämpa. Att uppmärksamma FN:s internationella
dag för avskaffandet av våld mot kvinnor är ett steg i rätt
riktning och ungdomsrådet ställer sig positivt till förslaget.
Borås Stads Ungdomsråd beslutar att tillstyrka motionen.

Stadsdelsnämnden Norr

Kvinnojouren i Borås

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker motionen Uppmärksamma FN:s internationella dag för avskaffandet av våld
mot kvinnor och översänder svaret till Kommunstyrelsen.

Svar har ej inkommit
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Nr 65
Svar på interpellation av Annette Carlson till
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S);
Efterlevs Kommunfullmäktiges beslut?
Utifrån en tidningsartikel om förenklad handläggning och
rätt till särskilt boende har Annette Carlsson (M) ställt en
interpellation med följande principiella frågor till Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S).

get- och redovisningssystemet. Det är viktigt att nu också
samordna detta med målen i ”Vision 2025”.

• Hur säkerställer Ulf Olsson att Fullmäktiges beslut
efterlevs i nämnder och styrelser?
• Hur ser Ulf Olsson på Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, mot bakgrund av ovan?
• Finns det fler beslut från Kommunfullmäktige som inte
efterlevs av nämnder eller styrelser inom Borås Stad?
Om denna fråga besvaras med ja, vilka åtgärder kommer Ulf Olsson vidta?
• Vad avser Ulf Olsson göra för att i framtiden försäkra
sig om att Fullmäktiges beslut efterlevs?

Stratsys som beslutsstödsprogram

Det är alltid vanskligt att utifrån en specifik händelse dra
generella slutsatser, särskilt om det råder delade meningar
om vad som skett. Därför är det riktigt att som Annette
Carlson gör lyfta frågan till ett principiellt plan.

Allmänt om Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt har relativt nyligen,
under 2013, varit föremål för revisorernas intresse. Revisorernas uppfattning är att uppsiktsplikten hanteras på ett
i huvudsak ändamålsenligt sätt. En anledning till denna
uppfattning är att det målmedvetet och under lång tid
byggts upp ett bra system för styr- och uppföljningsprocesser inom Borås Stads koncern. Dessa system kombinerat
med en politisk konsensus om värdet i att faktiskt utöva
styrning, och ha kontroll, har enligt Kommunstyrelsens
svar till revisorerna varit framgångsfaktorer.

Hösten 2011 startade arbetet med att införa Stratsys som
beslutsstödsprogram i Borås Stad.
Stratsys är ett operativt verktyg som fungerar som stöd
för hela kommunens planering och uppföljningsprocess.
Kommunfullmäktige kan med hjälp av Stratsys förmedla
beslutade indikatorer och uppdrag till ansvariga nämnder.
Nämnderna kan sedan planera verksamheten i Stratsys
och därmed säkra att ”den röda tråden” från Fullmäktiges
beslut ner till de olika nämndernas förutsättningar följs.
Stratsys skapar också struktur i arbetet med rapportering
och uppföljning. I verktyget skapas olika typer av rapporteringsmallar där t ex årsredovisning och budget rapporteras. I dagsläget rapporterar samtliga nämnder i Stratsys
och på så vis skapas förutsättningarna för att kontrollera att Kommunfullmäktiges beslut efterlevs.

Samspel mellan Kommunstyrelsen och
nämnderna

Jag anser att en stor del av uppsiktsplikten också sker
genom andra processer och dokument. Information som
inhämtas genom nämnderas protokoll, presidieöverläggningar, pluppsamtal eller informella besök är väl så viktig
i kontakten med nämnderna Dessa metoder ersätts inte
med ett nytt beslutsstödssystem, men kompletteras och
struktureras.

Nämndernas egenkotroll
Verktyg för en systematisk uppföljning

Jag kan konstatera att Borås liksom alla landets kommuner jobbar med frågan om uppföljning och utvärdering
och introducerar nya beslutsstödsystem. Borås är i gång
med ett arbete där nya modeller successivt byggs in i bud-
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Förvisso är det viktigt att Kommunstyrelsen sköter sin
uppsiktsplikt på det sätt som lagstiftningen förutsätter.
Lika viktigt är det att nämnderna följer de beslut som
Kommunfullmäktige fattat. Ovan har jag angett några av
de rutiner som Kommunstyrelsen använder och som jag
uppfattar att vi varit överens om över partigränserna.
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Men av naturliga skäl finns det begränsningar i vad en
Kommunstyrelse praktiskt kan tillse inom ramen för sin
uppsiktsplikt. Uppsiktsplikten över en nämnd måste vara
av generell natur eller avse beslut av stor omfattning och
kan inte handla om innehållet i varje enskilt delegationsbeslut. Här är det i stället nämnden som har en kontrollerande uppgift att följa delegationsbesluten och fastställa
riktlinjer för hur detta skall gå till. Varje nämnd har en
skyldighet att upprätta en intern kontrollplan. Denna följs
sedan upp av Kommunstyrelsen.

Svar på frågorna

Hur jag försöker säkerställa att besluten i Kommunfullmäktige följs, nu och i framtiden, framgår av den systembeskrivning som lämnats ovan liksom vikten av att
fullgöra uppsiktsplikten.
Om det finns fler beslut i Kommunfullmäktige som inte
efterlevs får bl a de rutiner som beskrivs, kompletterat
med sedvanlig revision, utvisa. Några särskilda åtgärder
planeras ej.
Ulf Olsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar
Protokollutdrag 2014-01-17
Bilaga till § 3 Inkomna interpellationer
och enkla frågor

”Interpellation till Kommunstyrelsens
ordförande Ulf Olsson (S);
Efterlevs Kommunfullmäktiges beslut?
Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande
organ, och dess beslut skall ligga till grund för den verksamhet som sker ute i nämnder och styrelser. Över detta
har Kommunstyrelsen en uppsiktsplikt som är reglerad i
kommunallagen, kap 6. Där regleras att det särskilt åligger
Kommunstyrelsen att verkställa fullmäktiges beslut. Det
är av principiell betydelse att fullmäktiges beslut faktiskt
genomförs och efterlevs i den kommunala förvaltningen,
och för det har Kommunstyrelsen ett särskilt ansvar.
När jag läser dagens BT (2014-01-15, ”Nytt besked till
93-åring: Får stanna på Fagersro”) blir jag mycket bekymrad, och förvånad. Där står nämligen att ”Förvaltningen
jobbar sedan en tid tillbaka utifrån det kommande beslutet”. Vad som avses är det system med förenklad handläggning där människor med ålder 90 år eller äldre med ångest
eller oro har rätt till särskilt boende. Nu skall det enligt
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ett beslut i Kommunstyrelsen avskaffas av Kommunfullmäktige,. Problemet är att fullmäktige först den 16 januari
2014 ska fatta det beslutet. Men ändå arbetar man, enligt
artikeln, utifrån det rödgröna förslaget.
Det som bekymrar mig är hur våra nämnder och styrelser
efterföljer och tillämpar de beslut som fullmäktige fattat. I
artikeln ges ett exempel på att alla nämnder inte följer fullmäktiges beslut, och istället arbetar efter eget tyckande.
Anmärkningsvärt, minst sagt! Om våra beslut i Kommunfullmäktige inte efterlevs i våra nämnder och styrelser är
det ytterst allvarligt.
Exemplet ovan föranleder mig att ställa följande frågor till
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S):
• Hur säkerställer Ulf Olsson att fullmäktiges beslut
efterlevs i nämnder och styrelser?
• Hur ser Ulf Olsson på Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, mot bakgrund av ovan?
• Finns det fler beslut från Kommunfullmäktige som inte
efterlevs av nämnder eller styrelser inom Borås Stad?
Om denna fråga besvaras med ja, vilka åtgärder kommer Ulf Olsson vidta?
• Vad avser Ulf Olsson göra för att i framtiden försäkra
sig om att fullmäktiges beslut efterlevs?
Annette Carlson (M)”
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Nr 66
Svar på interpellation av Falco Güldenpfennig (KD)
till kommunalrådet Lena Palmén (S);
Stadsrevisionens granskning av äldreomsorgen
2014-05-26
Dnr 2014/KS0191
Falco Güldenpfennig (KD) har i en interpellation till Lena
Palmén (S) ställt fem frågor gällande Stadsrevisionens
granskning av äldreomsorgen i Borås Stad.
Stadsrevisionen har granskat styrning, ledning och
uppföljning av kvalitet och kostnader inom vård- och
omsorgsboenden samt hemtjänsten för att bedöma om
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt, och ekonomiskt tillfredsställande sätt.
De slutsatser och frågeställningar som Stadsrevisionen
lyfter fram gäller bland annat organisation och ansvar,
likställighet, uppföljning av kvalitet och mål, likställighet
samt skillnader i ekonomi och produktivitet.
Kommunstyrelsen noterar att det inom flera områden
finns behov av ett både utvecklings- och ett samordningsarbete. Vissa delar kan och bör göras på förvaltnings- och
verksamhetsnivå, medan det inom andra områden krävs
politiska beslut.
Svar på Falco Güldenpfennigs frågor:

Vilken äldreomsorg vill du se i Borås?

Jag vill att Borås ska vara en bra kommun att åldras i
och att äldre ska få bestämma själva över sitt liv och sin
vardag. Jag vill också se en äldreomsorg som är jämlik och
jämställd.
Jag ser också att kvaliteten kan höjas genom att vi infört
heltider och tar bort de delade turerna inom äldreomsorgen. På så vis förbättrar vi kontinuiteten för hur många
personer en person med hemtjänst möter och utbildningsnivån kommer att öka genom att timanställningarna
minskar.

Folkhälsan i Sverige har förbättrats under de senaste decennierna och många folkhälsoproblem har minskat över
tid. Borås är inget undantag, vi följer i stort sett samma
utveckling som Sverige i övrigt. Därför är det viktigt att
arbeta förebyggande så att vi också får vara friska så länge
som möjligt. Att allt fler blir äldre och får leva längre är en
stor framgång för vårt välfärdssamhälle.

Vilka slutsatser drar du utifrån
Stadsrevisionens rapport?

De slutsatser jag drar är att vi kan blir bättre på flera områden, t ex styrning och ledning men också på analyser av
kostnader, effektivitet och produktivitet och Kommunstyrelsen har redan gett Stadskansliet flera uppdrag när det
gäller detta, t ex att initiera ett arbete för att säkerställa att
den ekonomiska redovisningen sker på ett likvärdigt sätt
hos alla stadsdelsförvaltningar så att jämförande analyser
blir möjliga och korrekta summeringar till den kommuntotala nivån blir säker.

Vad anser du bör göras för att styrning och
ledning av äldreomsorgen ska bli tydligare?

Jag håller med om att det är viktigt med tydlighet för ledning och styrning av verksamheten, särskilt när det gäller
det kommunövergripande perspektivet och därför har
Kommunstyrelsen gett Stadskansliet i uppgift att i dialog
med stadsdelsnämnderna titta över vilket ansvar och mandat som ligger inom ramen för de kommungemensamma
uppgifterna. Kommunstyrelsen har också gett kommunchefen i uppdrag att göra en ordentlig genomlysning av
äldreomsorgen, på samma sätt som skett för grundskolan.
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Vad anser du bör göras för att målen
och kvalitetsindikatorerna ska bli mer
uppföljningsbara?

När det gäller uppföljningsbara mål så har målstyrningen
ändrats från och med budget 2014 och utgår från de
strategiska målområdena i visionen Borås 2025. För
äldreomsorgen finns indikatorer och särskilda uppdrag i
målområde ”Människor möts”. Dessa ska ses som ”styrtal”
för verksamhet och är därmed prioriterade för alla stadsdelsnämnderna. Utöver detta har varje nämnd ansvaret att
följa och utveckla verksamheten utifrån vad som fastställs
i reglementet.
De analyser som görs av respektive nämnd utifrån brukarundersökningar, öppna jämförelser, nationella och andra
kvalitetsregister ska ses som ett underlag för alla nivåer att
förbättra verksamheten. Denna information ska ses som
”följetal” och kan vara olika viktiga att arbeta med beroende på resultaten och att man har kommit olika långt
eller ha olika problematik. Det är viktigt att resultaten
kan tolkas på den lokala nivån, eftersom det är där som
skillnader kan göras.

Vad anser du bör göras för att likvärdigheten
mellan stadsdelarna ska förbättras?

Kommunfullmäktige har fastställt ”Riktlinjer för hemtjänst”. Dessa tillsammans med gemensamma rutiner på
verksamhetsnivå gör att förutsättningarna för mer likartade bedömningar ökar. Stadsdelsnämnden Öster kommer
att redovisa detta i samband med årsredovisningen 2014.
Ett arbete med att revidera äldreomsorgsplanen pågår
också och det arbetet planeras vara slutfört under 2014.
Lena Palmén

Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar
Utdrag ur protokoll

2014-02-20

Bilaga till § 18 Inkomna interpellationer
och enkla frågor

”Interpellation ställd till
kommunalråd Lena Palmén (S)
I oktober förra året redovisar Stadsrevisionen sin granskning av äldreomsorgen i Borås i form av en rapport.
Revisionen har granskat styrning, ledning och uppföljning
av äldreomsorgsverksamheten och några av de slutsatser
som dras är:
• Det är otydligt vilken del av organisationen som ansvarar för styrning och ledning av verksamheterna.
• Det råder bristande likvärdighet mellan stadsdelarna
och de olika verksamheterna.
• Målen och kvalitetsindikatorerna är bristfälliga.
• Kvalitetsarbetet ser olika ut i olika stadsdelar och uppföljningar samt utvärderingar sker i separata redovisningar och funktioner.
• Den genomförda kostnads- och kvalitetsanalys som
Stadsrevisionen har genomfört visar på att höga kostnader på kommunens vård- och omsorgsboenden i sig inte
medför en högre kvalitet.
Nu har det snart gått över ett halvår sedan rapporten
presenterades. Hittills har ansvarigt kommunalråd Lena
Palmén (S) inte presenterat någon lösning på de påtalade
bristerna i styrningen av äldreomsorgen. För mig som
kristdemokrat är detta anmärkningsvärt då äldres välmående borde tas på största allvar.
Med hänvisning till ovanstående ställer jag följande frågor
till kommunalråd Lena Palmén (S):
• Vilken äldreomsorg vill du se i Borås, Lena Palmén?
• Vilka slutsatser drar du utifrån Stadsrevisionens rapport?
• Vad anser du bör göras för att styrning och ledning av
äldreomsorgen ska bli tydligare?
• Vad anser du bör göras för att målen och kvalitetsindikatorerna ska bli mer uppföljningsbara?
• Vad anser du bör göras för att likvärdigheten mellan
stadsdelarna ska förbättras?
Falco Güldenpfennig (KD)”
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