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Nr 45
Personalekonomisk redovisning för 2013
2014-04-07

Dnr 2014/KS0260 020

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Personalredovisningen skall utgöra grund för analys
och uppföljning samt för strategiska bedömningar
inom det personalpolitiska området.

Borås Stad har sedan 1999 sammanställt en personalekonomisk redovisning vilket innebär att årets personalekonomiska redovisning är den femtonde i ordningen.

Redovisningen läggs till handlingarna.

Med den personalekonomiska redovisningen vill vi lyfta
fram personalfrågorna i kommunen och visa vad som
ligger bakom det som i den ekonomiska årsredovisningen
benämns personalkostnader. Verksamhetsmålen inom personalområdet som varit aktuella under 2013 har följts upp
och redovisas. Fler områden som ges stort utrymme i den
personalekonomiska är jämställdhet, mångfald och hälsa.
Fokus har även lagts på medarbetarenkäten, den andra i
ordningen som genomförts bland medarbetarna.

Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Den personalekonomiska redovisningen skall vara till
hjälp vid strategiska beslut inom personalområdet exempelvis vid frågor som rör personalförsörjning, hälsa,
kompetensutveckling, ledarskap, jämställdhet, mångfald
m m. Kommunstyrelsen anser att personalredovisningen
skall utgöra en god grund för analys och uppföljning och
därmed ligga till grund för framtida strategiska bedömningar inom personalområdet.

KOMMUNSTYRELSEN
Per Olsson
Personalchef

Separat bilaga:
Personalekonomisk redovisning 2013
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Nr 46
Årsredovisning 2013 för Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund

2014-04-22

Dnr 2014/KS0228 107

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag 2014-03-21

Räddningstjänstförbundet redovisar ett resultat för 2013
på +3,3 mnkr, jämfört med +3,5 mnkr för 2012. Förbundets egna kapital var vid årsskiftet 30,4 mnkr. Total
balansomslutning uppgår till 109,5 mnkr. Borås Stads
driftbidrag 2013 till förbundet var 69,5 mnkr
(f g år 68,1 mnkr).
Enligt lagen om kommunalförbund ankommer det på
respektive förbundsmedlem att besluta om ansvarsfrihet
för förbundsdirektionen. Revisorerna föreslår att ansvarsfrihet beviljas.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Direktionen

Christer Johansson
Ekonomichef

§ 16 Årsredovisning 2013
Årsredovisning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har utarbetats enligt bifogade handlingar. Verksamheten under 2013 har genomförts enligt beslutat handlingsprogram och verksamhetsplan.
Årets resultat visar ett överskott 3,2 mnkr, med en omsättning under året på ca 160,6 mnkr. Budget 2013 var
underbalanserad med 3,4 mnkr och förbundets resultat
har under året påverkats med totalt ca 6 7 mnkr.
Resultatförbättring mot budget består av:
• Återbetalning från AFA försäkringar avseende år 2005
och 2006 med +1,9 mnkr.
• Ny bedömning har gjorts av den faktiska pensionsavgången för Särskild Avtals Pension inom Räddningstjänsten (SAP-R) vilket medför en höjning till 59,5 år
och därmed en lägre avsättning. Den låga diskonteringsräntan påverkar åt andra hållet men totalt blir det
en lägre avsättning på +2,6 mnkr.
• Ändring av avskrivningsplan för materiella anläggningstillgångar, där förbundets avskrivningstider har varit
förhållandevis korta, till att följa RKR:s rekommendation om att avskrivningen ska spegla resursförbrukningen vilket har gett lägre avskrivning med +0,8 mnkr.
• Vakanser och diverse personalkostnader med +0,9
mnkr.
• Försäljning anläggningstillgångar samt diverse med
+0,5 mnkr
Direktionen beslutar enhälligt
att	fastställa årsredovisningen för år 2013
att	tillsammans med revisionsberättelse överlämna årsredovisningen till Kommunfullmäktige i respektive
medlemskommun för bedömning av ansvarsfrihet för
direktionen
att förklara paragrafen omedelbart justerad

B 294

kommunfullmäktiges handlingar | 21 Maj 2014

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Årsredovisning 2013
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Förord
2013 blev ett omskakande år på många olika sätt. Vår brandpersonal blev
rikskändisar efter att ha publicerat Harlem Shake Firefighter Borås på
YouTube. Inslaget blev mycket omskrivet i media och har fått cirka 700 000
visningar. Syftet var att ge publicitet runt insamlingen till Brandmännens
Cancerfond. Förbundet stödjer detta insamlingsarbete och anser att frågor
kring personalens arbetsmiljö är mycket viktiga att belysa i olika sammanhang.
Våren 2013 presenterade konsultföretaget Prospero en verksamhetsanalys av
vårt förbund. Rapporten beställdes av Direktionen för att belysa förbundets
operativa beredskapsorganisation. Analysen har genomförts utifrån befintliga och framtida förutsättningar i våra medlemskommuner. Rapporten ska
ligga till grund för det fortsatta arbetet inom förbundet och tar fram ett
antal förslag till förändringar i verksamheten, besparingar på både lång och
kort sikt men även förslag till förändringar som kan medföra kostnadsökningar. Förslagen till åtgärder utgår från medborgarperspektivet, det vill
säga hur medborgaren upplever räddningstjänsten. Några av rapportens
slutsatserna är att;
- responstiderna bör kortas
- alternativa metoder till rökdykning behöver fortsatt utvecklas
- förmågan att leda stora händelser bör öka

Kjell Classon
Ordförande direktionen

Arbetet med budget 2014 har varit påfrestande. Våra medlemskommuner har krävt besparingar samtidigt som man inte medgivit någon
kompensation för extraordinära händelser. Som exempel har SÄRF:s
pensionskostnader ökat med 16 % under 2012 och 2013 medans kommunbidraget bara höjts med 5 %. Besparingarna tvingar Direktionen att besluta
om en ändring av handlingsprogrammet inför 2014 som innebär en minskning av den totala beredskapen från 94 till 87 man.
Verksamheten 2013 är baserad på det gamla handlingsprogrammet med dess
ambitionsnivå och övergripande mål. Planerade verksamhetsmål för 2013 är
i stort genomförda.

Sven-Åke Josefsson
Räddningschef

Avslutningsvis vill vi tacka alla medarbetare för ett gott arbete och för att ni
på ett engagerat sätt tar er an utvecklingen av vårt förbund.
Kjell Classon
Ordförande direktionen

Sven-Åke Josefsson
Räddningschef
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Ett tryggt och olycksfritt samhälle för alla!
4. Stöd till kommunerna vid svåra
samhällsstörningar

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, är ett
kommunalförbund med medlemmar från Bollebygd,
Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamns
kommuner.

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

Verksamheten är relaterad till lagstiftning (främst lagen
om skydd mot olyckor, plan- och bygglagen och lagen om
brandfarliga och explosiva varor), förbundsordningen för
SÄRF, det politiska handlingsprogrammet för innevarande mandatperiod samt verksamhet enligt avtal med
andra aktörer, till exempel I Väntan På Ambulans och
saneringsuppdrag.

Vision
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund arbetar mot
visionen ”Ett tryggt och olycksfritt samhälle för alla!”.

Uppdrag

Verksamheten består av fyra huvuduppdrag:

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

1. Samhällsinriktad olycksförebyggande
verksamhet
Uppdraget tillgodoser lagstiftningens krav på skydd,
säkerhet och trygghet i samhället på lokal nivå. Arbetet
bygger på nära samverkan med medborgare, näringsliv
samt medlemskommunerna och bedrivs med ett medvetet samhällsperspektiv.

Informera
Vi informerar, utbildar och kommunicerar för att förebygga oönskade händelser och skapa ett tryggare samhälle.

Exempel på uppgifter är risk- och sårbarhetsanalyser,
medverkan i samhällsplaneringen, utbildning till olika
målgrupper, råd och information till enskilda samt inte
minst medverkan i trafiksäkerhetsråd, säkerhetsråd och
brottsförebyggande råd i kommunerna.

Stödja
Vi stödjer våra medborgare och kommuner i skyddet mot
olyckor och kriser.
Hantera
Vi genomför insatser vid risker, olyckor och kriser för att
rädda och skydda människor, egendom och miljö.

2. Räddningsinsatser
Uppgiften innebär att upprätthålla beredskap för att
dygnet runt kunna utföra räddningsinsatser vid bränder
eller andra olyckor. Arbetet innebär att utveckla och
vidmakthålla kompetens, metoder och tekniska resurser
samt att vara väl förberedda för räddningsinsatser eller att
kunna lämna stöd till kommunerna vid kris.

Utveckla
Vi deltar i utvecklingen av samhällets trygghets- och
säkerhetsarbete samt utvecklar vår egen förmåga.

Verksamhetsidé
I god samverkan
med ständig utveckling
för ett tryggare samhälle

3. Uppföljning av olyckor och räddningsinsatser
Uppföljning innebär att lära av inträffade olyckor och
räddningsinsatser för att undvika upprepningar och ta
tillvara erfarenheter både i det olycksförebyggande arbetet och i de insatsoperativa beredskapsförberedelserna.
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Organisationsskiss
Räddningschef
Organisation vid
räddningsinsats
Administration

Teknik

Räddningschef i
beredskap
Stabschef

Skydd och samhälle

Övning och

utbildning

Beredskap och insats
Insatsledare

Styrkeledare

Operativ
personal
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Verksamhetsområde
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Skydd och samhälle

Uppdrag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samhällsplanering och bygglov
Rådgivning och information till allmänheten och myndigheter
Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor
Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
Insatsplanering
Olycksundersökningar, insatsutvärderingar
Tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarlig och explosiv vara
Avtal automatiska brandlarm
Medverkan i säkerhets- och trygghetsarbete
Avtal Krisberedskapshandläggare
Avtal Borås Stad Säkerhetssamordnare
Avtal Borås Stad Administratör Civilförsvarsförbundet
Avtal Marks kommun Säkerhetssamordnare
Avtal Ulricehamns kommun Säkerhetssamordnare

Henry Linnsén
Områdeschef Skydd och samhälle

Olycksförebyggande verksamhet
I ett 10-tal fall har även SÄRF och byggnadsinspektörer
gemensamt besökt fastigheter där bygglov och brandskydd diskuterats.

För att arbeta mot visionen ”Ett tryggt och olycksfritt
samhälle för alla!” har den olycksförebyggande verksamheten i SÄRF inriktats mot följande uppdrag:
- anpassning och utförande av tillsynsverksamheten,
- delaktighet i samhällsplanering och byggprocessen,
- fokus på stöd till den enskilde och särskilt utsatta
grupper,
- fokus på fördjupat och breddat samhällsperspektiv,
allt i syfte att sänka antalet olyckor, bränder och tillbud
som inträffar i våra medlemskommuner.

Rådgivning och information
Antalet ärenden som rör frågor från allmänheten om
brandskydd har ökat under 2013 i jämförelse med föregående år. Det är främst frågor om förvaring av brännbart
material i trapphus, utrymningsfrågor, brandvarnaranvändning, handbrandsläckare samt förvaring av brandfarlig vara i hemmet.

Samhällsplanering och byggnation
Under 2013 har SÄRF strävat efter att vara en aktiv samarbetspart i planfrågor genom att vara med i den tidiga
fasen av planarbetet. Vi har bland annat varit delaktiga
i planarbetet kring den nya järnvägsdragningen genom
Borås och byggandet av det nya kraftvärmeverket vid
Rydboholm.

Område Skydd och samhälle lämnar bland annat
yttranden gällande serveringstillstånd, offentlig tillställning, uppskjutande av fyrverkerier, hantering av
kemikalier samt personantal i olika verksamheter. Totalt
har cirka 100 yttrande skrivits till olika myndigheter.
Även denna typ av yttranden har ökat.

SÄRF har under året granskat och gett ett 50-tal utlåtanden på detaljplaner i medlemskommunerna och
deltagit vid cirka 20 olika samråd. Sammantaget har
förbundet granskat drygt 1 000 bygglovsbesked och gett
synpunkter på cirka 100 brandskyddsdokumentationer.

Förebyggande insatser utförs även av vår operativa
personal. Under 2013 genomförde den operativa personalen bland annat tillsynsbesök på badplatser och diverse
informationskampanjer där utbildning av allmänhet i
brandkunskap och olycksrisker ingick.
7
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Tillsyn enligt lagen om skydd mot
olyckor

lades på att få verksamhetsutövare och fastighetsägare
att, i samarbete med SÄRF, svara för produktionen av insatsplaner. Så har skett på förbundets största objekt SÄS,
Södra Älvsborgs Sjukhus, där vi kommer att använda
orienteringsritningar till automatlarmet som insatsplan.
Vår personal har tagit fram översiktplan samt försättsblad
till dessa insatsplaner.

För att följa upp brandsäkerheten i olika typer av verksamheter och byggnader gör SÄRF tillsyn enligt lagen
om skydd mot olyckor. Då kontrolleras hur det befintliga
brandskyddet är i byggnaden och hur personal systematiskt arbetar med brandskyddsfrågor. Fokus vid tillsynen
är alltid personsäkerheten. Under 2013 har 181 tillsyner
enligt lagen om skydd mot olyckor utförts. Större delen
av tillsynsarbetet under året har inriktats mot vård- och
äldreboenden och omkring 50 anläggningar har besökts.
Vidare har tillsynsbesök även genomförts på cirka 40
restauranger/samlingslokaler, 20 badplatser och 15
skolor/förskolor. Under 2014 kommer fler vård- och
äldreboenden att besökas och tillsyner kommer även
att genomföras hos ett stort antal samlingslokaler med
serveringstillstånd.

Skapande av insatskort/framkörningskort till automatlarm, främst i Borås Stad, pågick under 2013. Insatskorten innehåller information om var objektet finns,
karta samt foton som visar var centralapparaten är
belägen. Det är ett omfattande jobb som bland annat
utförs av operativ personal. Arbete med att uppdatera
kartpärmar fortsatte också då det endast finns digitalt
stöd i våra utryckningsfordon.

Olycksundersökning

Rengöring och brandskyddskontroll

Inom SÄRF genomförs olycksundersökning i tre nivåer:

I brandförebyggande syfte sker rengöring (sotning) och
brandskyddskontroll av fasta förbränningsanordningar
och imkanaler i restauranger och storkök. I SÄRF:s sex
medlemskommuner finns sammanlagt cirka 47 000
objekt där rengöring och brandskyddskontroll ska
utföras. Rengöring och brandskyddskontroll utförs via
entreprenörer där SÄRF i dag har tre olika.

Nivå 1 - Insatsrapporter som skrivs efter alla räddningsinsatser är den enklaste formen av olycksuppföljning.
Samtliga insatsrapporter där det dokumenterats fördröjning eller funktionsbrister under insats granskas och det
tas fram förbättringsförslag som återkopplas till berörd
personal för att kvalitetssäkra framtida insatser.

Under året har förbundet haft cirka 100 fastighetsägare
som ansökt om att låta någon annan utföra sotningen än
den entreprenör som kommunen har avtal med. SÄRF
lämnade avslag på dessa ansökningar på grund av de
regler förbundet då hade. I slutet av 2013 kom en vägledande juridisk dom som säger att kommunen inte kan
säga nej till en fastighetsägares ansökan om att låta någon
annan utföra sotningen på grund av att kommunen har
avtal med annan entreprenör. Kommunen har att pröva
ansökan om sotningen kan utföras på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Direktionen för SÄRF
har efter denna dom beslutat om nya regler för att medge
en fastighetsägare att utföra eller låta någon annan utföra
sotning på den egna fastigheten.

Nivå 2 - Olycksutredaren väljer ut erfarenhetsmässigt
intressanta insatser där insatsens genomförande redovisas
för insatsledare och räddningschefer i beredskap.
Nivå 3 - Vid olyckor där någon har omkommit, storskaliga olyckor eller där omfattande miljöskador uppstått
görs ofta en fördjupad olycksundersökning. Undersökningen som utförs omfattar bland annat orsaken till
olyckan, räddningsinsatsens genomförande, analys av
insatsen och förslag till förbättringsåtgärder. Under 2013
genomfördes fyra stycken djupgående olycksutredningar
som berörde trafikolyckor och bränder.

Insatsplanering

Tillstånd och tillsyn enligt lagen om
brandfarlig och explosiv vara

Under året konstaterades att det inte fanns tid nog att
uppdatera alla förbundets insatsplaner. SÄRF har drygt
80 planer och arbetet med att se över och tillverka dessa
låg inte i fas med den tänkta produktionsvolymen. Fokus

SÄRF genomför tillsyn på och beslutar om tillstånd för
hantering av brandfarlig och explosiv vara i och för de
verksamheter som ligger i förbundet. Hur dessa varor ska
hanteras och kravet på tillståndsplikt finns i lagen
8
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Våra brandingenjörer gör årligen många tillsyns- och tillståndbesök gällande hantering av brandfarlig vara.

om brandfarlig och explosiv vara och i tillhörande föreskrifter.

ständigt med utveckling och hantering av automatlarmsfrågor. Det gäller arbete med allt från kundkontakt till
återkoppling av larm in i organisationen.

Sedan 2011 har SÄRF hanterat tillstånd för brandfarliga och explosiva varor och under senare delen av 2013
påbörjades processen med att helt flytta över arbetet med
tillståndsärenden från kommunernas samhällsbyggnadsförvaltningar till SÄRF. Från årsskiftet 2013/2014
hanterar vi även diariehantering och fakturering. Detta
bedöms effektivisera tillståndshandläggningen mycket.

Medverkan i säkerhets- och trygghetsarbete
SÄRF deltar i nätverksträffar tillsammans med säkerhetssamordnarna i Sjuhäradskommunerna. Förbundet
medverkar också i medlemskommunernas säkerhets- och
trygghetsarbeten, till exempel genom deltagande i lokala
brottsförebyggande råd, POSOM-grupper och förebyggande aktiviteter samt arbete med sociala risker.

Typiska hanteringsställen för brandfarlig vara är gasoltankar på industrier, drivmedelscisterner på bensinstationer
och gasolspisar i restauranger. Tillstånd för explosiv vara
behövs bland annat vid försäljning av ammunition och
fyrverkerier. Under 2013 beslutades om att medge totalt
95 tillstånd. Fler tillstånd än så inkom och de kommer
beslutas under nästkommande år.

SÄRF deltar även i samverksangruppen Borås Rent och
Snyggt tillsammans med Borås Stad, Borås Energi och
Miljö samt AB Bostäder. Inom ramarna för Borås Rent
och Snyggt finns Mobile Info Center vars syfte är att nå
invandrargrupper med information om viktiga samhällsnyttor såsom avfallshantering och brandskydd.

För att säkerställa att hantering och förvaring sker på ett
säkert sätt utför SÄRF även tillsyn i verksamheter där
brandfarlig- eller explosiv vara hanteras.

Medlemskommunernas krishantering
Varje kommun har ett ansvar att kunna motstå små som
stora störningar och att förbereda sin krisorganisation
inför allvarliga händelser i kommunen.

Avtal automatiska brandlarm
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund arbetar
9
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SÄRF har avtal med Borås Stad, Marks kommun och
Ulricehamns kommun, att leverera tjänsten säkerhetssamordnare. Vi har också avtal, med alla medlemskommuner, att tillhandahålla tjänsten krisberedskapshandläggare. Förbundet har även avtal med Borås Stad som
rör en administratörstjänst för Civilförsvarsförbundet.

Civilförsvarsförbundet

Under året bestod verksamheten bland annat av utbildningar till allmänheten. Totalt har 917 personer utbildats
genom självskyddskurser innehållande krisberedskap,
personskador och hjärt-lungräddning, HLR. Civilförsvarsförbundet ansvarar också för utbildningen av
Borås Stads Frivilliga Resursgrupp, FRG, och har under
året startat en ny grundutbildning samt vidareutbildat
tidigare medlemmar i HLR och krishantering. Civilförsvarsförbundet har drygt 235 medlemmar i Borås och
FRG har ett fyrtiotal medlemmar.
Den 14 februari, alla hjärtans dag, anordnade Civilförsvarsförbundet i samarbete med SÄRF, HLR-rådet
och frivilliga en så kallad flash-mob på Stora Torget i
Borås för att uppmärksamma vikten av att kunna hjärtlungräddning. (Se bilden nedan).

Borås Stad

I Borås Stad svarar säkerhetssamordnaren för samordning
av kommunens uppgifter i krisberedskapssystemet. 2013
har präglats av utbildning, övning, erfarenhetsåterföring
och framtagande av nämndsvisa planer för extraordinära
händelser. Lokal företrädare i Samverkansområde Farliga
ämnen utgör ett av säkerhetssamordnarens uppdrag på
regional och nationell nivå.

Marks kommun

I början av 2013 anställdes en säkerhetssamordnare som
under året tagit fram en verksamhetsplan samt en
utbildnings- och övningsplan för krisberedskapsarbetet.
Både förtroendevalda och tjänstemän har övats i krisberedskap och tjänstemän har utbildats i kommunens
befintliga ledningsstöd samt WIS, webbaserat informationssystem, framtaget av MSB.

Ulricehamns kommun

Fokus under 2013 har varit att förebygga en kris i
händelse av våld och hot i arbetslivet. De utsatta verksamheterna har fått utbildning och deras arbetsmiljö har
inventerats. En brandskyddshandläggare, som ska stötta i
brandförebyggande arbete, har anställts.
Upplysningscentralen har utökats i antal operatörer,
dessa har även utbildats och övats under året. För att
uppnå en säker kommunikation med andra kommuner
och myndigheter har Rakelutrustning inhandlats.

Medlemskommunernas krisberedskapshandläggare

Krisberedskapshandläggaren har under 2013
- utbildat och övat flertalet av medlemskommunernas
krisledningsgrupper och förvaltningar i kommunal
krisberedskap,
- stöttat säkerhetssamordnarna i det ordinarie säkerhetsarbetet,
- haft en samordnande funktion för nätverket ”SÄKSAM
Sjuhärad”,
- genomfört en gemensam utbildning och en övning i
upplysningscentral för medlemskommunerna

10
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Övning och utbildning

Uppdrag
• Bedriva utbildning och information i brandskydd till allmänhet,
företag samt för- och grundskola
• Bedriva räddningsgymnasium i Borås Stad och i Marks kommun
• Genomföra projekt för sommarlediga ungdomar
• Kompetensförsörjning av personal i operativ verksamhet
• Individuell uppföljning av övningsverksamheten
• Utryckningsförarutbildning
• Implementering av lossdragningemetoden
• Utveckling av metoder för att stoppa och förhindra spridning av
miljöfarligt släckvatten
• Snabbare åtgärder vid utsläpp av miljöfarliga ämnen till vattentäkter
• Brand i undermarksanläggningar
• Pågående metodutveckling och implementering, brand inomhus

Stefan Rodhe
Områdeschef Övning och utbildning

Utbildnings- och övningsverksamhet
Borås och Marks Gymnasium har löpt enligt avtal.
Drottning Blankas Gymnasium i Borås vill i framtiden
genomföra räddningsutbildning hos SÄRF för sina
elever på vård- och omsorgsprogrammet med inriktning
räddningstjänst.

Internt omfattar utbildnings- och övningsverksamheten
heltidsanställd utryckningspersonal och räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB. Utveckling av metoder i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP,
är en viktig del och övningsanläggningen Guttasjön en
förutsättning. Externt riktar sig SÄRF till barn och ungdomar med den samhällsfinansierade utbildningen och
till äldre samt kommunala verksamheter och företag med
den kundfinansierade. Utbildningar för MSB och andra
räddningstjänster är en ökande del av verksamheten.

Flera skolor i förbundets område har utsatts för anlagda
bränder. Vi har besökt berörda skolor och medverkat i
uppföljning med skolledning och elever.

Målet med verksamheten är att öka förmågan att hantera
risker och olyckor på individ- och gruppnivå. Syftet
med den ökande förmågan är att så snabbt som möjligt
minimera skadeutvecklingen, öka säkerheten för dem
som genomför detta och ett ökat restvärde. SÄRF stödjer
också medborgarnas strävan att minska sannolikheten för
olycka.

Extern utbildning
Utbildning till för- och grundskolor har genomförts vid
53 tillfällen, varav 18 i samarbete med Navet Sciencecenter. Räddningsgymnasierna på Almåsgymnasiet i

De återkommande aktiviteterna Brandman för en dag
och Brandman på turné genomfördes under sex veckor
sommaren 2013. Brandman för en dag riktar sig till
sommarlediga ungdomar i åldrarna 11-15 år.
Grupper med ungdomar får prova på brandmannayrket på Guttasjön, bland annat med syfte att förebygga
anlagda bränder. Brandman på turné riktar sig till en bred
allmänhet. Prova-på-stationer med brandsläckning och
hjärt-lungräddning arrangerades på flera publika platser
runt om i medlemskommunerna. Två brandmän och ett
antal sommarjobbande ungdomar höll i verksamheterna
som genomfördes parallellt.
Människan bakom uniformen, MBU, startade i Borås i
början av året. Inom ramarna för MBU får en grupp
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Externa utbildningar utförda i förbundet
År 2013
Utbildning

Brandfarlig vara mindre
Brandkunskap
Brandkunskap påbyggnad
Heta arbeten
LABC-HLR
Sjukvårdsutbildningar
Skolprojekt
Slärsläckarutbildning
Sotningskurs
Systematiskt brandskyddsarb.
Teambuilding
Övriga säkerhetsutbildningar
Totalt

Antal
kurser

1
102
0
17
28
2
29
7
2
4
2
65

259

ungdomar mellan 15-20 år, under nio veckor, en inblick
i blåljusyrkenas vardag och lära känna människan bakom
uniformen. Syftet är bland annat att slå hål på fördomar
och verka brottsförebyggande. Polis, ambulans och
räddningstjänst driver MBU med stöd från Borås Stad.
Konceptet kommer från Göteborg där MBU startades
efter stenkastning mot blåljuspersonal. Två omgångar
genomfördes i Borås 2013 och verksamheten kommer att
fortsätta under 2014.
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har utbildat
6 208 personer i alla åldrar under året. Statistiken är
samlad i tabellen ovan. Intresset för både kundfinansierade- och samhällsfinansierade utbildningar har
minskat under året.
En majorietet av våra kårer och räddningsvärn har deltagit vid lokala evenemang i sina närområden under året.
Vår medverkan fyller flera syften, men handlar till stor
del om att utbilda allmänheten. Informationsmaterial
kopplat till brandskydd i hemmet är ett stående inslag när
vi deltar vid olika arrangemang.
Från 1 januari 2013 är det enligt Konkurrensverket ingen
tvekan om att medlemskommunerna har rätt att, utan
upphandling, träffa avtal med SÄRF om utbildning av
personal. SÄRF har under året ingått avtal med Ulricehamns och Tranemos kommuner om utbildning av deras
personal i brandskydd och hjärt-lungräddning. Avtal
med Svenljunga kommun väntas skrivas i början av 2014.

År 2012

Antal
deltagare

6
2 163
0
281
281
60
946
77
72
17
22
2 283

6 208

1
130
1
25
31
2
74
19
2
2
1
51

339

År 2011

Antal
deltagare

10
2 437
20
447
236
50
2 113
166
38
19
7
999

6 542

Antal
kurser

Antal
deltagare

500

8 907

3
267
0
34
22
3
83
21
2
9
1
55

30
4 700
0
574
156
65
1 943
210
31
117
7
1 074

SÄRF:s övningsanläggning
SÄRF har ett bra övningsfält och personal vars
kompetens efterfrågas. Under året har flera räddningstjänster genomfört rökövningar på Guttasjön och intresset för att besöka fältet har ökat sett till räddningstjänster
i landets södra delar. Fältet är designat för detta ändamål
och denna del av vår utbildningsverksamhet, extern utbildning räddningstjänst, är något förbundet vill främja.
Två ”Räddningsinsats” (grundläggande utbildning för
räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB) har genomförts på Guttasjön som ett resultat av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskaps intresse för SÄRF:s fält
och övriga infrastruktur för utbildning.
Samarbetet med Cold Cut Systems har medfört både
nationella och internationella kurser i utvecklad släckteknik. Användning av kunskaper i övertrycksventilation,
skärsläckare och värmekamera ger oss fördelar avseende
säkerhet, restvärde och miljöpåverkan vid släckinsatser.
Samtidigt som vår personal utvecklas när de utbildar för
vi också ut relevant kunskap både internt och externt.
Intresset från andra räddningstjänster är stort och MSB
stödjer dessa ansträngningar.

Intern utbildning
Preparand- och rökdykarutbildning har genomförts för
ny personal vid två tillfällen. Utbildningen håller hög
kvalitet och andra kårer har med betalande deltagare på
våra kurser.
12
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Vattensäkerhet är ett av de teman som våra brandmän på turné fokuserar på under sommarmånaderna.

Ett fortsatt prioriterat område är utryckningsförarutbildning. Målsättningen är att kunna genomföra en
kvalitativ utbildning, inklusive repetitionsutbildning,
med all personal som framför utryckningsfordon.

Sedan tidigare bedriver förbundet ett utvecklingsarbete
inom området inomhusbrand. SÄRF arbetar för att dessa
insatser ska genomföras på ett så säkert och effektivt sätt
som möjligt och i arbetet ingår att utveckla utrustning,
övningsanläggningar och det sätt på vilket personal övar.
Genom arbetsmiljöverkets föreskrifter avseende rök- och
kemdykning har detta område ytterligare aktualiserats.

Ansträngningar görs för att behovsanpassa samt individoch gruppinrikta övningsverksamheten. I övrigt har de
standardövningar som behövs för att upprätthålla kompetensen på personalen genomförts.

Våren 2013 utrustade SÄRF FIP-fordonen (Första
Insatsperson) i Bollebygd och Horred samt tre av
förbundets ledningsfordon med släckgranater. Under
senare delen av året fick flera av våra RiB-kårer och alla
våra räddningsvärn utrustningen i och med en satsning
av Länsförskringar Älvsborg. En släckgranat utvecklar
aerosol, ett brandsläckningsmedel, som dämpar och
kyler branden och kan användas innan en större styrka
kommer på plats och kan påbörja exempelvis rökdykning.
Detta gör att förmågan till tidiga insatser ökat då utrustningen gör det möjligt för mindre enheter att fördröja
och dämpa en brand.

Metodutveckling
SÄRF:s utvecklingsarbete i samverkan med Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut, SP, har fortsatt under 2013.
Arbetet syftar till att stoppa och förhindra spridning
av miljöfarligt släckvatten samt att få snabbare åtgärder
vid utsläpp inom vattenskyddsområden. En stor del av
projektet har lagts ut på RiB-kåren i Viskafors.
Taktik och metodik i undermarksanläggningar, ett forskningsprojekt finansierat av MSB, startade 2012. Arbetet
har fortgått under 2013 och förbundet har i uppdrag att
planera och genomföra praktiska moment inom ramen
för detta. Flera samarbetsprojekt med SP planerades
under året men är ännu inte fastställda och beslutade av
MSB.

Under året har försök med en ny och enligt expertisen
miljövänligare skumvätska, X-fog, inletts.

13
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Teknik

Uppdrag
•
•
•
•

Drift av brandstationer och övningsanläggning
Drift och underhåll av fordon och materiel
Drift av verkstäder
Upphandling av fordon och materiel

Börje Claesson
Områdeschef Teknik

Fordon, lokaler och räddningsmateriel
Område Teknik svarar för förbundets försörjning och
utveckling av materiel, fordon och utrustning. Supportfunktioner så som tre verkstäder, hantering av sambandsteknik, alarmeringsutrustning, skyddsutrustning, beklädnad, slangservice och rökskydd ingår också. Området
svarar även för driften av övningsanläggningen Guttasjön
och brandstationen i Borås.
Målet med verksamheten är att SÄRF:s personal ska stå
väl rustade vid räddningsinsatser. Såväl den egna skyddsutrustningen som tekniska hjälpmedel och annan utrustning ska fungera för att personalen ska ges bästa möjliga
förutsättningar i sitt arbete.

Övningsanläggning Guttasjön
Det har varit stor aktivitet, med flertalet utbildningar, på
anläggningen under 2013. Anläggningen har utvecklats
med såväl ny materiel som om- och nybyggnation av
övningsanordningar.
Under året har utbildningsmateriel i form av bland annat,
räddning- och brandmateriel, värmekamera och skyddskläder införskaffats.

Arbete under 2013
Kontinuerligt underhållsarbete har utförs på SÄRF:s
24 brandstationer, övningsanläggning samt förbundets
drygt150 fordon och övrig utrustning.
Fem FIP-bilar (Första Insatsperson) är anskaffade och
kommer att driftsättas under 2014. Två terrängmotorcyklar och ett antal bandvagnar har iordningställts.
Ett antal fordon har avyttrats under året, bland annat
terrängbil, transportbil, personbil samt släp.
Utbyte av larmkläder för räddningstjänstpersonal i
beredskap har slutförts och rökskyddsutrustning, IRkamera och kemskyddsdräkter har kompletterats.
Ulricehamn är en av SÄRF:s kårer som under 2014 får en FIP-funktion.

B 308
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Beredskap och insats

Uppdrag
•
•
•
•

Förbereda och genomföra räddningsinsatser
Förbereda och genomföra IVPA-uppdrag
Rekrytera brandpersonal
Översyn av beredskapsorganisationen

Stefan Bengtsson
Områdeschef Beredskap och insats

Operativ verksamhet
SÄRF:s operativa verksamhet består av två heltidskårer,
17 kårer med räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB,
och sex räddningsvärn. Det är en omfattande organisation där personalen ska vara utbildad, övad och förberedd
för att kunna agera vid en mängd olika uppdrag där den
enskilde samhällsmedborgaren behöver hjälp. I SÄRF ska
det finnas räddningsstyrkor med ledningsenheter med en
total numerär på 94 man tillgängliga dygnet runt enligt
förbundets handlingsprogram. Av denna numerär utgörs
17 personer av heltidsanställd utryckningspersonal och
de övriga av räddningstjänstpersonal i beredskap.
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds geografiska
yta är stor med olika miljöer: tätort, byar, landsbygd,
industrier och infrastruktur. Avstånden medför att insatstiderna påverkas. SÄRF:s fordonspark och utrustning
håller en hög standard och dimensioneringen möjliggör
både kraftsamling och hantering av flera insatser samtidigt. Avtal med omgivande räddningstjänster är också ett
sätt att säkra insatsförmågan i olika delar av förbundet.

Övriga stationer som utför IVPA med gemensamma
larmkriterier för Västra Götalandsregionen är Bollebygd,
Horred, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vegby.
Heltidsstationerna i Borås och Skene åker endast på så
kallade SAMS-larm där kriterierna är medvetslöshet med
onormal andning och konstaterade hjärtstopp.

Första Insatsperson
FIP står för Första Insatsperson och finns vid tre av
SÄRF:s stationer: Bollebygd, Horred och Skene RiB.
Första Insatsperson är något som har kommit för att
stanna i SÄRF. FIP fyller en viktig funktion och det är
av största vikt att räddningstjänsten snabbt kan vara på
plats vid olika typer av händelser. Under 2014 kommer
verksamheten att utökas.
Det är viktigt att funktionen ges förutsättningar för ett
bra arbete. Det handlar dels om rätt utbildning och övning men även att fordon och utrustning anpassas. Under
2013 utrustades alla FIP-enheter med så kallade släckgranater, med vilken en ensam person ska kunna påverka
ett brandförlopp.

IVPA-verksamhet
IVPA står för I Väntan På Ambulans och är en av de mest
frekventa larmtyperna i SÄRF. Flera RiB-kårer har idag
fler IVPA-uppdrag än andra räddningsuppdrag.

Ledningsstöd
I ett projekt som genomförts med stöd av MSB har
SÄRF:s tekniska ledningsstöd uppdaterats. Detta har
medfört att vi nu har förmågan att förmedla information från skadeplatser in till ledningscentralen i form av
text, bild och ljud. Information kan även sammanställas
i ledningscentralen och skickas ut till en skadeplats. I det
tekniska ledningsstödet så finns även de kommunala

14 av SÄRF:s stationer åker på IVPA-larm. RiB-kårerna
i Dalstorp, Mjöbäck, Torestorp och Trädet samt räddningsvärnen i Länghem och Töllsjö larmas på alla prio 1
larm, där ambulans kör utryckning till patienten, inom
sitt primära larmområde.
15
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ledningsplatserna med och kan kopplas ihop för att förmedla lägesbilder och annan information. Utvecklingen
av det tekniska ledningsstödet i form av läsplattor och
smartphones har även det fortsatt.

Rakel
En stor förändring har skett gällande radiosambandet.
Det statliga analoga radionätet har avvecklats och en
övergång har skett till det digitala Tetra-systemet Rakel.
Detta har medfört en större investering i utrustning till
fordon och ledningscentral såväl som förändringar i
sambandsrutiner. Internt har det medfört att ledningscentralen har en större förmåga när det gäller att följa
pågående händelser i förbundet. Förmågan till samverkan
med myndigheter och andra samhällsviktiga funktioner
har även den ökats i och med införandet av Rakel.

Personalförsörjning
SÄRF:s räddningstjänstpersonal i beredskap utgörs av
drygt 300 personer och är förbundets största personalgrupp. SÄRF har likt många andra räddningstjänster
svårt att upprätthålla personalförsörjningen på flera
RiB-kårer. Pendling till arbetsplatser från mindre orter,
där antalet arbetstillfällen är få, försvårar rekryteringsmöjligheterna.
Under 2013 har försök gjorts med besök hos lokala
företagarföreningar för att informera om vad det innebär
att ha personal anställd som även har en beredskapsfunktion hos räddningstjänsten. SÄRF vill genom detta öka
kunskapen om vår verksamhet och de mervärden som
finns för en arbetsgivare med RiB-personal anställd.

Förändring av beredskapsorganisation
En extern utredning gällande förbundets beredskapsorganisation redovisades under våren. Detta har i samband med krav på besparingar vid budgetarbetet lett till
ett beslut att minska numerären i beredskapsorganisationen med sju brandmän i beredskap.

Vattendykning
Vattendykarorganisationen vid Borås heltidskår har haft
full beredskap under 2013. Insats, materiel och övningsverksamhet har fungerat bra. Organisationen har ca 30
dykare och dykarledare i tjänst och nyutbildning har
skett av en dykare. Förutom räddningstjänstuppdrag har
bland annat allmänna badplatser i Borås Stad ur säkerhetssynpunkt kontrollerats av dykare.

Statistik operativ
räddningstjänst

Antalet larm 2013 var 2 663 till antalet. Det är högre än
föregående år då förbundet hade 2 347 larm. Antalet
skadehändelser under de senaste tre åren har legat omkring 2 500 per år. De insatser som ökat mest under 2013
jämfört med 2012 är:
Insats
Brand i byggnad
Brand ej i byggnad
IVPA (I Väntan På Ambulans)

Kommun
Bollebygd
Borås
Mark
Svenljunga
Tranemo
Ulricehamn

14,3
11,5
13,6
24,9
20,0
15,8

Svenljunga och Tranemo har väldigt höga tal. Det beror
till stor del på att de har många IVPA-larm i förhållande
till befolkningstal.

16

B 310

2012
212
232
457

En jämförelse av antalet larm per kommun och 1 000
invånare ger följande siffror:

I Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund finns sex
räddningsvärn där omkring 60 personer ingår. De har till
skillnad från RiB-personalen inte jour, utan kommer till
skadeplats om de har möjlighet. De fyller en viktig funktion och gör, likt RiB, en betydande insats för sin ort.
Sedan ett par år tillbaka erbjuder SÄRF personer som är
intresserade av att bli brandmän i beredskap möjlighet till
praktik. De får då under tre månader följa kåren och delta
vid materialvård samt lämpliga övningar och insatser.
Under året har nio personer genomfört praktik på åtta
av våra RiB-kårer. Fyra av dem har anställts efter avslutad
praktik och fyra av dem ska genomgå anställningstester
under 2014.

2013
276
306
563
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Antal skadehändelser i SÄRF 2003-2013
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Våra insatser vid trafikolyckor var 342 stycken under
2013. Det är en liten minskning mot antalet under senare
år. Under de tre senaste åren har antalet insatser vid
trafikolyckor legat omkring 350 stycken per år.

Vanligaste larmtyperna
Den vanligaste larmtypen är Automatlarm ej brand.
Under 2013 var 678 insatser till den larmtypen, vilket är
omkring 25 % av det totala antalet larm. Det är en hög
siffra som i stort sett varit lika under de senaste tre åren.
Den näst vanligaste larmtypen är IVPA, I Väntan På
Ambulans. Under 2013 var det totalt 563 larm och det är

2013

den högsta siffran sedan SÄRF inledde samarbetet med
Ambulanssjukvården 2006. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har under de senaste åren ökat antalet
stationer som åker på IVPA-uppdrag och även ändrat på
vilka kriterier som räddningstjänsten ska utlarmas på. Det
innebär att det inte går att jämföra de olika åren sett till
enbart antalet larm. Vid flera av förbundets RiB-kårer är
IVPA-larm den vanligaste larmtypen.
Insatserna vid larmtyperna Automatlarm ej brand och
IVPA blir tillsammans 1 241 stycken, vilket motsvarar ca
47 % av totala antalet larm. Ett intressant faktum är att
nästan hälften av SÄRF:s insatser inte är räddningstjänstuppdrag.

IVPA-larm med lyckligt slut
Lördag, 2013-10-26, kl. 12.14 inkom IVPA-larm
i Ulricehamn. Informationen vid utlarmningen var
att det handlade om en medvetslös man, cirka 60 år.
Personal från RiB-kåren i Ulricehamn var framme på
platsen kl. 12.20. Vid den inledande undersökningen
konstaterades att personen hade hjärtstopp. Hjärtlungräddning, HLR, påbörjades direkt och pågår i
3-4 min innan ambulans anländer. Uppkoppling sker
till defibrillator, därefter defibrillerar man en gång och
personen får igång någon form av egen andning. HLR
fortsätter i cirka 20 min och sedan förs personen till
Södra Älvsborgs Sjukhus med ambulans. HLR fortsätter i ambulansen hela vägen till Borås.
1-2 dygn efter händelsen får vi veta att personen har
överlevt hjärtstoppet och drygt 3 veckor efter händelsen kommer mannen till brandstationen, överlämnar
ett tackkort och bjuder hela personalen på fika. Ett
härligt avslut på en IVPA-insats som slutade lyckligt.

HLR-utbildning hålls regelbundet för all SÄRF:s personal.
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Antal skadehändelser per medlemskommun 2010-2013
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Antal utryckningar heltidskårer 2010-2013
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Ekonomisk redovisning
men totalt blir det en lägre avsättning på +2,6 Mkr.
- Ändring av avskrivningsplan för materiella anläggningstillgångar, där SÄRF:s avskrivningstider varit förhållandevis korta, till att följa RKR:s rekommendation om att
avskrivningen ska spegla resursförbrukningen vilket gett
en lägre avskrivning med +0,8 Mkr.
- Vakanser och diverse personalkostnader med +0,9 Mkr.
- Försäljning anläggningstillgångar samt diverse med
+ 0,5 Mkr.
Kommunbidraget är förbundets största intäkt och
uppgår till 139,6 Mkr (136,9 Mkr). Detta innebär en
bidragsfinansiering av verksamheten på 88,9% (87,9%).
Övriga intäkter uppgår till 21,0 Mkr och består av uppdragsutbildningar, automatiska brandlarmstjänster, myndighetsutövning och övriga avtalstjänster. Årets intäkter
överstiger budget med 1,4 Mkr.

Ann Larsson, Administrativ chef

Årets resultat
Bokslutet för 2013 visar ett positivt resultat på 3,2 Mkr
(3,5 Mkr), med en omsättning som uppgår till 160,6 Mkr
(159,9 Mkr). Resultatet är 6,7 Mkr bättre än budgeterat.
Resultatförbättring mot budget består av:
- Återbetalning från AFA försäkringar avseende år 2005
och 2006 med +1,9 Mkr.
- Ny bedömning har gjorts av den faktiska pensionsavgången för särskild avtalspension inom räddningstjänsten
(SAP-R) vilket medför en höjning till 59,5 år och därmed
en lägre avsättning. Den låga diskonteringsräntan påverkar

De totala kostnaderna för verksamheten uppgår till 157,0
Mkr (155,7 Mkr). Av dessa utgör 111,2 Mkr personalkostnader inklusive pensionskostnader, det vill säga
70,8%. Övriga kostnader är fördelade på materiel och
tjänster med 16,1%, lokaler 9,0% och avskrivningar 4,1%.
Årets kostnader är 5,3 Mkr lägre än budgeterat.

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

2013

2012

2011

2010

2009

2008

247,3%
27,8%
48 007
20 999
157 084
6 355

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

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

-283
3 279
88,9%

-740
3 502
87,9%

1
-674
89,1%

237,4%
27,6%
37 236
16 353
142 864
5 853
5 675
-266
1 223
88,7%

241,3%
26,8%
33 120
14 061
111 064
4 473
6 964
-1 416
3 381
87,9%

266,8%
23,4%
31 307
14 905
112 973
4 920
8 379
496
1 227
86,9%

70,8%
139 629
136 350

71,1%
136 890
133 388

72,9%
132 900
133 574

70,5%
128 000
126 777

66,2%
101 800
98 419

68,2%
98 800
97 573

65 689
722 kr

67 362
713 kr

70 582
695 kr

69 725
673 kr

56 040
655 kr

57 916
640 kr

705 kr

695 kr

699 kr

666 kr

633 kr

632 kr

340 kr

351 kr

369 kr

367 kr

361 kr

375 kr

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

Ägarandel
Ägarandel 2013
Kommunbidrag 2013 i tkr
Antal invånare 2013-12-31
Kostnad/invånare i kr

Bollebygd

Borås

Mark

Svenljunga

Tranemo

Ulricehamn

Summa

5,08%
7 093
8 562
828

49,78%
69 507
105 995
656

20,25%
28 275
33 753
838

6,12%
8 545
10 299
830

6,79%
9 480
11 531
822

11,98%
16 728
23 211
721

100,00%
139 628
193 351
722 kr
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Resultaträkning
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Not
1
2
3

Verksamhetens nettokostnader

Kommunbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

4
5
6

Årets resultat

Balansräkning
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Omsättningstillgångar

8

Pågående investering
Maskiner och inventarier
Långfristiga fordringar

13
12
7

Anläggningstillgångar
Tillgångar

Kortfristiga skulder

2012

23 072
-149 918
-5 802

-136 067

-132 648

139 629
776
-1 059

136 890
981
-1 721

3 279

3 502

2013-12-31
6 594
74 008
80 602

2012-12-31
8 594
62 766
71 360

285
28 469
178

1 335
29 832
183

28 932
109 534

31 350
102 710

32 596

30 696

Skulder

32 596

30 696

Eget kapital från föregående år
Årets resultat

27 125
3 279

23 623
3 502

9

30 404
46 534
109 534

27 125
44 889
102 710

11

16 520

16 611

2013

2012

3 563

4 242

Erhållen ränta
Erlagd ränta

6 356
-370
9 549
776
-1 059

5 802
-313
9 731
981
-1 721

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

9 266

8 991

Förändring i rörelsekapital
Ökning/minskning av fordringar
Ökning/minskning av kortfristiga skulder

1 999
1 899

-4 650
793

13 164

5 134

-3 993
6

-14 607
-121

-3 987

-14 728

Förändring av avsättning till pension
Förändring av avsättning till särskild löneskatt
Försäljning av anläggningstillgångar
Bidrag från MSB

1 324
321
420
0

2 971
721
313
3 001

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

2 065

7 006

11 242
62 766
74 008

-2 588
65 354
62 766

Eget kapital
Avsättningar
Eget kapital, avsättningar och skulder
Ansvarsförbindelse

10

2013

20 999
-150 711
-6 355

Kassaflödesanalys
Den löpande verksamheten

Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Realisationsvinst vid försäljning av inventarier

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Ökning/minskning av långfristig fordran

12, 13
7

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten

Ökning/minskning av likvida medel
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Noter
Kommunalförbundet följer de grundläggande redovisningsprinciper som framgår av den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.
Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men som
avser redovisningsåret har om de överstigit 5 000 Kr
skuldbokförts och belastat resultatet år 2013.
Intjänade löner, semesterersättningar och övriga löneförmåner har redovisats som avsättning och förändringen
har resultatbokförts.
Fordringar äldre än 1 år och betraktas som osäkra, har
bokföringsmässigt avskrivits.

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

Not 1 Verksamhetens intäkter

2013

2012

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

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

4 570
1 115
6 165
5 925
475
809
422
1 246
2 032
313

20 999

23 072

2013

2012

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

74 410
22 382
11 317
2 550
13 918
11 943
13 398

150 711

149 918

Summa

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

Not 3 Avskrivningar enligt plan
Planenliga avskrivningar har beräknats på objektens anskaffningsvärden. Avskrivningarna sker linjärt.
Avskrivningstiderna följer i huvudsak RKR:s rekommendationer.
Not 4 Kommunbidrag
Bollebygd
Borås
Mark
Svenljunga
Tranemo
Ulricehamn
Summa

Not 5 Finansiella intäkter
Förbundet är anslutet genom avtal till Borås Stads internbank.
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2013

2012

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

6 954
68 144
27 720
8 377
9 295
16 400

139 629

136 890
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Not 6 Finansiella kostnader

2013

2012

Ränta pensionsavsättning
Övriga finansiella kostnader

1 040
19

1 708
13

Summa

1 059

1 721

Not 7 Långfristiga fordringar
Posten avser lån till RiB-personal för genomförande av körkortsutbildning
Not 8 Kortfristiga fordringar

2013

2012

Kundfordringar
Förutbetalda kostnader
Övriga fordringar

3 034
1 642
1 918

6 593
1 994
7

Summa

6 594

8 594

Not 9 Pensionsavsättning

2013

2012

Ingående balans
Utbetalningar
Förändring av diskonteringsränta
Ränta mm
Årets intjänande inkl ändrad bedömning av prognostiserad pensionsålder (2013)
Särskild löneskatt

44 889
-2 385
2 644
360
705
321

41 197
-2 427
0
1 898
3 500
721

Utgående balans

46 534

44 889

Not 10 Kortfristiga skulder

2013

2012

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

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

10 383
6 954
2 212
833
1 943
1 364
3 741
2 073
1 193

Summa

32 596

30 696

Not 11 Ansvarsförbindelse
Pensionsförpliktelse inklusive löneskatt för tiden t.o.m 1998
Not 12 Anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde

2013

2012

16 520

16 611

2013

2012

123 323

111 246

Omklassificeringar under året

4 336

2 365

Anskaffningar

3 708

10 270

- 8 284

-558

123 083

123 323

93 492

88 248

Årets avskrivningar enligt plan

6 355

5 802

Nedskrivning avs investeringsbidrag

3 000

Försäljningar och utrangeringar
Utgående anskaffningsvärde
Ingående ackumulerande avskrivningar

Försäljningar och utrangeringar

- 8 233

- 558

Utgående ackumulerande avskrivningar

94 614

93 492

Summa

28 469

29 832

Not 13 Investeringar, Pågående investeringar

2013

2012

Ingående anskaffningsvärde

1 335

2 365

-1 335

-2 365

Omklassificeringar under året
Anskaffningar
Nedskrivningar avs investeringsbidrag
Utgående anskaffningsvärde

285

4 335

0

-3 000

285

1 335

23

B 317

kommunfullmäktiges handlingar | 21 Maj 2014

Personalekonomisk redovisning
Personalkategorier

Räddningstjänstpersonal i beredskap bor och har i regel
sin ordinarie arbetsplats på respektive ort. De har beredskap, normalt var 3:e eller 4:e vecka, och är då skyldiga
att vid larm infinna sig för att delta i räddningsinsatser.
Ersättning utbetalas för fullgjord beredskap samt för
den tid som används för bland annat larm, övning och
materielvård.

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds anställda
består av månadsavlönad personal, brandmän och styrkeledare i beredskap (RiB–personal) samt personal som
ingår i räddningsvärn.
Den månadsavlönade personalen består av två kategorier,
utryckningspersonal vid heltidskårerna i Borås och Skene
och övrig personal med arbetstid måndag till fredag, så
kallad dagtidspersonal.

De som ingår i räddningsvärn är uttagna till värnet med
tjänsteplikt. De finns till förfogande på orten utan att ha
beredskap och kan vid behov anlitas för räddningsinsatser och andra uppdrag. Ersättning utbetalas bland annat
för larm, övning och materielvård.

Utryckningspersonalen vid heltidskårerna arbetar
oregelbunden arbetstid enligt schema. Tolv insatsledare och sex styrkeledare, stationerade i Borås, arbetar
i schema där både operativa pass och dagtidspass ingår.
Under dagtidspassen ingår de inte i den utryckande
verksamheten utan är knutna till arbetsuppgifter inom
olika områden. Samtliga brandmän tas regelbundet ut i
dagtidstjänst för arbete inom till exempel extern utbildning, tillsynsverksamhet och driftarbeten.

Antal anställda
Personalgrupp

Antal anställda

Antalet anställda, inklusive vikarier och räddningsvärn,
uppgick 2013-12-31 till 499 personer, 29 kvinnor och
470 män.

2013

2012

2011

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

39
54
20
12
4
309
61

42
55
21
12
3
312
60

41
53
19
12
4
315
62

Totalt

499

505

506

Lönekostnader inkl. PO fördelat per område
Redovisning i tkr

Räddningschef och stab
Beredskap och insats

2013

2012

6 154
83 409

6 399
82 177

varav operativ ledning

5 704

5 741

varav Borås heltidskår

27 993

26 594

varav Skene heltidskår

11 548

11 902

varav RiB-kårer

35 820

35 604

varav räddningsvärn

Övning och utbildning
Teknik
Skydd och samhälle
Summa
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795

674

5 466
7 186
6 452

5 964
7 174
6 392

108 667

108 106
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Heltidskårer och dagtidspersonal
Bemanning och personalförändringar

Inom Borås heltidskår och Skene heltidskår avgick under
året två personer med särskild avtalspension, en brandman och en styrkeledare. Detta har medfört interna
tillsättningar.

Under 2013 har SÄRF haft en tillfällig organisation i
avvaktan på att organisationens skulle ses över. Beslut om
en ny organisation togs 2013-05-31 och den nya organisationen kommer att gälla från och med 2014-01-01.
Organisationen förändras från att tidigare ha omfattat
fem områden till att nu innehålla tre områden; Insats och
beredskap, Skydd och samhälle samt Administration och
service.
Den tidigare områdeschefen för Skydd och samhälle
slutade 2013-02-25. Områdeschefen för Teknik avgick
med pension 2013-12-31. Områdeschefen för Övning
och utbildning övergår i den nya organisationen till
utbildningssamordnare inriktad mot extern utbildning.
Under året har rekryteringar genomförts för att bemanna
tjänsterna som områdeschef Insats och beredskap,
områdeschef Skydd och samhälle samt en nyskapad tjänst
som produktionschef Borås. De nya områdescheferna tillträdde sina tjänster 2013-03-11. Produktionschef Borås
kommer att tillträda i mars 2014.

25

I övrigt har rekryteringar genomförts för tjänster som
brandingenjör, krisberedskapshandläggare samt en nyinrättad tjänst som säkerhetssamordnare till Marks kommun. En tjänst som personaladministratör vakanshålls
sedan 2013-07-01.
Under hösten inleddes rekrytering av en brandingenjör
till Skydd och samhälle och en serviceman till Guttasjöns
övningsanläggning för tillträde under januari 2014.
År
2013
2012
2011

Personalomsättning
4,68 %
3,75 %
12,4 %
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Ålder
I åldersdiagrammen nedan ingår tillsvidareanställd
personal och långtidsvikarier.
Medelålder

2013

2012

2011

Borås heltidskår

43,06

42,06

42,17

Skene heltidskår

41,29

42,91

44,15

Dagtidspersonal

46,95

47,08

48,00

Pensionsavtal
Att arbeta i operativ utryckningstjänst ställer mycket
höga krav på fysik, kondition och styrka. Detta förutsätter en frisk och vältränad personal.

Det kommunala pensionsavtalet KAP-KL ger operativ
utryckningspersonal möjlighet att avgå med särskild avtalspension vid 58 års ålder om vissa villkor är uppfyllda.
SÄRF har sedan ett antal år tillbaka noterat tendensen
att denna möjlighet inte alltid utnyttjas av den enskilde. I
och med att valet att avgå är personens eget är det mycket
svårt att planera och inleda en rekrytering inför kommande pensionsavgångar. Samtidigt är det angeläget att
ny personal finns tillgänglig i rätt tid så att en bra verksamhet kan upprätthållas.
Under 2013 har 11 personer i operativ utryckningstjänst
haft möjlighet att avgå med särskild avtalspension. Två av
dessa har avgått under året.

Åldersfördelning - Borås heltidskår
6

Antal

5
4
3
2
1
0

23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63
Ålder
Ålder

Åldersfördelning - Skene heltidskår
6

Antal

5
4
3
2
1
0

23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63
Ålder
Ålder
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Tidsanvändning för heltidsanställd personal
Schemalagd tid
Schemalagd tid
Frånvaro
Semester
Sjukdom och rehabilitering
Föräldrarledighet
Vård av sjukt barn
Komptid, uttag
Förskjuten arbetstid, uttag
Annan ledighet
Summa frånvaro
Återstår arbetad tid
Arbetad tid utöver schema
Övertid larm
Övertid personalbrist
Övertid övrigt
Förskjuten arbetstid utbildning
Förskjuten arbetstid övrigt
Fyllnadstid
Summa arbetad tid utöver schema
Totalt arbetad tid
Utbetald övertid i tkr (exkl PO)

År 2013
i timmar
284 571

i%
100,00

År 2012
i timmar
i%
280 698
100,00

År 2011
i timmar
i%
280 117
100,00

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

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

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

9,75
1,67
2,62
0,33
0,09
0,18
1,31
15,96

27 578
4 501
4 754
559
568
395
3 594
41 949

9,85
1,61
1,70
0,20
0,20
0,14
1,28
14,98

237 997

83,63

235 897

84,04

238 168

85,02

507
454
425
0
167
220
1 773

491
763
580
81
162
350
2 426

659
1 111
1 068
71
605
62
3 576

239 770

238 323

241 744

637

748

1 060

Inarbetad tid 2013-12-31
Sparade semesterdagar
Komptid, timmar
Flextid, timmar
Förskjuten arbetstid, timmar
Inarbetad skuld till personalen

År 2013
Antal Värde tkr
2 624
5 468
925
259
3 419
1 097
1 486
477
7 301

RiB-kårer

År 2012
Antal Värde tkr
2 603
5 214
976
258
3 169
1 017
1 448
465
6 954

År 2011
Antal Värde tkr
2 431
4 797
1 099
287
3 272
1 055
1 791
577
6 716

RiB-kårer. Fyra av dessa anställdes efter avslutad praktik.
Ytterligare fyra kommer att genomföra anställningstester
under våren 2014 och kommer förhoppningsvis att vara
aktuella för anställning.

Under året har 29 personer avgått och 22 personer nyanställts. Personalomsättningen var 9,38 %. Sjukfrånvaron för samtliga kårer med räddningstjänstpersonal i
beredskap uppgick till 2,52 %.

Personalstatistik
RiB
Antal anställda
Varav kvinnor
Varav män
Avgångar under året
Nyanställda under året
Personalomsättning
Sjukfrånvaro
Medelålder

SÄRF har under 2013 genomfört två rekryteringsomgångar, en på våren och en på hösten. Rekryteringssvårigheter finns på ett flertal RiB-kårer inom SÄRF och
tendensen är likadan över stora delar av landet.
Som ett led i rekryteringsarbetet erbjuder SÄRF personer som är intresserade av att bli brandmän i beredskap
möjlighet till praktik under 3 månader. Under året har
nio personer genomfört praktik på åtta av förbundets

2013
309
15
294
29
22
9,38%
2,52%
40,83

2012
312
17
295
28
25
8,97%
2,46%
40,46

2011
315
14
301
24
25
7,61%
1,80%
40,56

27
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I september höll SÄRF en information riktad till
företagare och organisationer i Mjöbäck. Syftet var att
få huvudarbetsgivarna på orten att inse värdet av att få
personal till RiB-kåren samt att få hjälp med att sprida
information för att hitta tänkbara sökande i framtiden.
SÄRF har för avsikt att göra liknande informationsinsatser på andra orter inom förbundet.

Kår

Beredskap
SL
Bm
Bollebygd
1
4
Dalsjöfors
1
4
Dalstorp
1
4
Fristad
1
4
Fritsla
1
2
Horred
1
4
Mjöbäck
1
4
Skene RiB
1
3
Svenljunga
1
4
Sätila
1
4
Torestorp
1
2
Tranemo/Limmared
2
4
Trädet
1
4
Ulricehamn
1
6
Vegby
1
4
Viskafors
1
3

Räddningsvärn

I Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund finns sex
räddningsvärn där totalt 61 personer ingick vid årsskiftet.
Räddningsvärnen finns i Borgstena, Hedared, Hökerum,
Liared, Länghem och Töllsjö. På varje ort ingår normalt
10-12 personer i värnet. Under året har fyra personer
slutat och fyra personer antagits till räddningsvärnen.

Totalt

17

60

Avgång
Kvinnor
0
1
0
1
0
0
1
2
2
2
2
1
1
1
0
1

Nyanst.

4
2
3
0
0
1
1
2
3
4
2
3
1
2
1
0

6
1
2
1
1
2
1
0
1
2
1
2
0
2
0
0

15

29

22

SL = Styrkeledare/RiB
Bm = Brandman/RiB

Åldersfördelning - samtliga RiB-kårer
20

Antal

15
10
5
0

20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Ålder
Ålder
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SÄRF stödjer Insamlingsstiftelsen Brandmännens Cancerfond.

Arbetsmiljö

Anmälan till Arbetsmiljöverket
En händelse har under 2013 anmälts till Arbetsmiljöverket. Detta avsåg en värmekollaps då en nyanställd
vid preparandutbildningen genomförde en rökövning.
Utredningen visade inte på några brister i planering eller
genomförande.

Statistik över anmälda arbetsskador
Arbetsskadestatistiken visar de skador, olycksfall och
sjukdomar som har anmälts som arbetsskador under de
senaste åren.
Totalt
Varav räddningsinsats
Varav fysisk träning
Varav övning
Varav fordon/materiel/fastigh.
Varav övrigt

2013
8
2
1
1
2
2

2012
10
2
3
1
2
2

2011
10
4
2
4
0
0

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Hösten 2013 inleddes arbete med att utarbeta riskanalyser inom ett flertal områden. Arbetet görs i grupper
och bygger på det system som förmedlades till arbetsledande personal vid arbetsmiljöutbildning hösten 2012.
Arbetet med riskanalyser kommer att fortgå även 2014.

Ny alkohol- och drogpolicy

Statistik över anmälda tillbud

I augusti fastställdes en ny alkohol och drogpolicy för
SÄRF. Nyheterna i denna är att provtagning för alkohol och droger görs vid alla nyanställningar. Dessutom
kommer personal vid heltidskårerna och dagtidspersonalen att genomföra alkotestning vid varje arbetspass.
För personal vid RiB-kårer och räddningsvärn kommer
slumpvisa alkoholkontroller att genomföras.

Tillbudsrapport ska skrivas då något inträffat som inte
denna gång medfört någon personskada, men som ska
åtgärdas för att undvika skador i framtiden.
Totalt
Varav räddningsinsats
Varav fysisk träning
Varav övning
Varav fordon/materiel/fastigh.
Varav övrigt

2013
19
7
0
8
1
3

2012
16
6
0
3
7
0

2011
5
3
0
1
1
0

Samtliga chefer utbildades i alkohol och droger under en
halvdag i oktober. Utbildningen genomfördes av alkoholoch drogterapeut förmedlad av företagshälsovården.
29
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Jämställdhet

SÄRF verkar för att kunna rekrytera fler kvinnor till
befattningar i utryckningstjänst. Erfarenheterna av
kvinnor i verksamheten är positiv och räddningstjänsten
vill inte dramatisera frågan om kön utan vill ha lämpliga
brandmän i organisationen. Yrket lämpar sig lika bra för
kvinnor som för män.
Räddningstjänstförbundet hade 2013-12-31 15 kvinnor
anställda som brandmän i beredskap och en kvinna anställd vid Skene heltidskår.
Förbundet ser gärna fler kvinnliga sökande till de tjänster
som kontinuerligt blir lediga inom alla yrkeskategorier.
Andel kvinnor
Operativ personal, heltid
Operativ personal, RiB
Personal räddningsvärn
Brandingenjörer
Övriga personalgrupper
Totalt

2013
1
15
0
0
13
29

2012
1
17
0
1
15
34

2011
1
14
0
1
14
30

För personal som inte är i operativ tjänst har SÄRF
fastställt en fyraårsplan som återkommande inriktas med
åtgärder; år 1 medicinsk, år 2 ergonomi, år 3 livsstil, år 4
psykosocialt. Under 2013 har genomförandet varit inriktad på livsstil. Personalen har erbjudits en genomgång av
sin hälsoprofil som innefattat kost, motion, levnadsvanor,
alkohol/droger, stress med mera.
Kostnaden för företagshälsovården uppgick 2013 till
totalt 815 242 kr. Därutöver tillkommer kostnad med 55
245 kr för undersökning av vattendykande personal som
utförs av dykläkare enligt särskilt avtal.
Under 2014 kommer upphandling av företagshälsovård
att genomföras för ett nytt avtal som kommer att gälla
från och med 2015-01-01.

Värdegrundsarbete

Fyra ord sammanfattar vår värdegrund: Professionalism,
Förtroende, Trygghet och Samverkan. Tyvärr har arbetet
med att vidareutveckla värdegrundsarbetet inte kunnat
prioriteras under året.

Företagshälsovård

Förbundet har sedan 2011-01-01 avtal med Avonova
Kinnekullehälsan för företagshälsovård. I avtalet ingår
främst hälsoundersökningar enligt AFS för personal som
ska utföra rök- och kemdykning samt förebyggande
hälsoinsatser. Under 2013 har företagshälsovården främst
genomfört undersökningar och andra insatser enligt
nedan:
Undersökning
Läkarundersökning med arbets-EKG
inkl. nyanställningsundersökn. brandmän
Årlig läkarundersökning, AFS
Åtgärder för ej operativ personal
Övrigt
Totalt

2013

2012

453 855
187 705
53 690
119 992
815 242

441 780
185 590
50 460
84 934
764 764

Undersökning vattendykare, AFS

55 245

66 000

(Kostnader för åtgärder hos dykltandläkare ingår ej)

Under övrigt ingår främst de insatser som företagshälsovårdens sjukgymnast, beteendevetare, läkare och sjuksköterska har anlitats för gällande medarbetare vid arbetsrelaterade problem och uppföljande åtgärder. Utbildning
i alkohol och droger ingår till en kostnad av 18 000 kr.
30
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Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Borås 2014-03-21

Revisonsberättelse för år 2013
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Foto: Caroline Olausson

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) är ett
kommunalförbund som organiserar och driver räddningstjänsten
i sex kommuner: Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo
och Ulricehamn. Förbundet har 24 brandstationer strategiskt
belägna i de olika kommunerna. Antalet anställda uppgår till ca
500, varav huvuddelen är heltidsbrandmän och räddningstjänstpersonal i beredskap. Förbundets huvudkontor finns i Borås.
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds uppdrag är att
skydda och rädda liv, egendom och miljö vid olyckshändelser och
störningar i viktiga samhällsfunktioner. Detta ihop med
att arbeta för att minska riskerna i samhället genom att
förhindra att olyckor inträffar samt att begränsa konsekvenserna vid inträffade olyckor hör till SÄRF:s viktigaste uppgifter.
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Revisorerna
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Från EY
Building a better Working world

Kommunfullmäktige i
Bollebygds kommun
Borås Stad
Marks kommun
Svenljunga kommun
Tranemo kommun
Ulricehamns kommun

Rapportering av intern kontroll
och bokslutsgranskning 2013
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

1

Revisionsberättelse för år 2013
Vi har granskat Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds
verksamhet under år 2013.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god
revisionssed i kommunal verksamhet och förbundsordningen.
Granskningen har haft den omfattning och inriktning
samt givit det resultat som redovisas i bifogad rapport.
Vi tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.
Vi tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns. Den
är upprättad i enlighet med kommunala redovisningslagen.
Av förbundsmedlemmarna utsedda revisorer i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund – Nils-Bertil Andersson,
Nils-Gunnar Blanc, Mai Andersson, Nils-Gösta Sjörén,
Eve Svensson och Mats Jönsson.
Borås 2014-03-13
Nils-Bertil Andersson
Mai Andersson		
Eve Svensson		

Nils-Gunnar Blanc
Nils-Gösta Sjörén
Mats Jönsson

Till revisionsberättelsen hör bilaga:
De sakkunnigas revisionsrapport 2013

Inledning

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

2.

Väsentliga händelser under året

Under 2013 har det för förbundet till stor del handlat om
att genomföra den översyn av organisationen, vilken beslutades under 2012. Förbundet har även påbörjat arbetet
med att genomföra förändringar i verksamheten utifrån
den verksamhetsanalys som är genomförd, vilken sannolikt kommer att innebära besparingar i framtiden.
Sett ur ett redovisningsmässigt perspektiv så är de största
förändringarna att en ny bedömning skett avseende anställdas faktiska pensionsålder samt att förbundet ändrat
avskrivningstider för materiella anläggningstillgångar.

3.

Rapportering av intern kontroll

3.1

Revisionsstrategi

Vi har tillämpat substansgranskningsansatsen som
revisionsstrategi. Denna innefattar att vi skaffar oss en
förståelse för hur förbundets väsentliga processer fungerar
och utvärderar dessa. Vi ställer frågor för att förstå vad
som kan gå fel i processerna och hur förbundet hanterar
detta, men testar inte kontroller.
3.2

Granskningsinriktning

Vår granskning av den interna kontrollen omfattar granskning och bedömning av följande rutiner och konton enligt
upprättad granskningsplan:
• Bokslutsprocessen
• Inköpsprocessen
• Löneprocessen
• Investeringsprocessen
B 327
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Ovanstående granskning av rutiner innebär att vi följer
hela flödet, det vill säga, från det att en intäkt eller kostnad genererats tills dess att bokning i huvudboken utförs
och slutlig reglering sker. Vi har även utfört vissa allmänna
revisionsåtgärder såsom:
• Stickprov på momsredovisningar
• Avstämning av väsentliga konton
• Kontoanalyser
• Kontroll av sociala avgifter/källskatt
• Läsning av leverantörsfakturor och verifikationer med
avseende på attest, moms, rörelsegiltighet m m
• Försäkringar
• Uppföljning av revisionsrapport från 2012 års granskning
Granskning har även skett av årets investering samt gränsdragning mellan vad som aktiveras som anläggningstillgångar respektive vad som kostnadsförs.

3.3	Gjorda iakttagelser avseende intern
kontroll/löpande granskning

Noterade iakttagelser avseende intern kontroll framgår av
bifogad bilaga.

att jämföra med 2012 års intäkter på 23,1 mnkr. I övriga
intäkter för 2013 ingår engångsintäkter om ca 1,9 mnkr
avseende återbetalning av AFA försäkringsmedel. Förbundet erhöll även 2012 åter-betalning avseende AFA med 2,0
mnkr.
Verksamhetens kostnader exklusive avskrivningar har ökat
marginellt från 149,9 mnkr till 150,7 mnkr, en ökning
med 0,5 mnkr (5,3 %). Lönekostnaderna har ökat med
ca 1,6 mnkr (2,1 %) medan pensionskostnader minskat
med 2,1 mnkr beroende på den ändrade bedömningen för
faktisk pensionsålder. Övriga kostnader ligger i nivå med
föregående år.

4.2

Förbundet redovisar sin pensionsskuld enligt den lagstadgade blandmodellen där förpliktelser att betala ut pensionskostnader som intjänats innan 1998 skall redovisas
utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse. Total
avsättning för pensioner intjänade efter 1997 har ökat från
44,9 mnkr 2012-12-31 till 46,5 mnkr per 2013-12-31.
Hade inte en ändrad bedömning av pensionsåldern skett
så hade skulden ökat betydligt mer.

4.3
3.4

Delårsbokslut

Översiktlig granskning har skett avseende delårsbokslut
per 2013-08-31. Några väsentliga iakttagelser i samband
med delårsbokslutet noterades inte. Rapportering av
delårsbokslut utfördes under hösten 2013 och avrapporterades separat.

4.	Rapportering av
bokslutsgranskning
4.1

Resultaträkning

Årets resultat uppgår till 3,3 mnkr att jämföra med 3,5
mnkr för 2012, det vill säga en relativt marginell skillnad
jämfört med föregående år. Resultatet är dock hela 6,7
mnkr bättre än budget vilket främst beror en återbetalning från AFA försäkringar med 1,9 mnkr samt en ändrad
bedömning av faktiskt pensionsavgång vilket medfört en
lägre avsättning för pensioner med 2,6 mnkr. En ändrad
avskrivningsplan har också medfört en positiv budgetavvikelse med 0,8 mnkr.
Kommunbidraget för 2013 uppgår till 139,6 mnkr, vilket
är en ökning från 2012 med 2,7 mnkr då bidraget uppgick
till 136,9 mnkr. Övriga intäkter uppgår till 21,0 mnkr
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Pensionsavsättningar

Maskiner och inventarier

Årets anskaffningar inklusive pågående investering uppgår
till ca 3,7 mnkr (14,6 mnkr). Av dessa har vi granskat ca
2,3 mnkr mot underlag. De största anskaffningarna under
året avser larmutrustning avseende RAKEL-systemet.
Årets avskrivningar på 6,3 mnkr är en ökning med ca 0,5
mnkr jämfört med 2012.

4.4

Övrigt

Vår bedömning är att granskat material i huvudsak, med
beaktande av ovanstående kommentarer, överensstämmer
med lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed och att bokslutet och årsredovisningen i alla
väsentliga delar är korrekt upprättat och ger en rättvisande
bild av förbundets resultat och ställning.
Om ni har frågor kring ovan nämnda noteringar står vi
gärna till tjänst med kompletterande uppgifter.
Göteborg den 13 mars 2014
Hans Gavin		
Peter Öfverström
Huvudansvarig revisor
Granskningsledare
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Nr 47
Utökat Kommunbidrag 2014
för Sociala omsorgsnämnden

2014-04-07

Dnr 2014/KS0189

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Sociala omsorgsnämnden begär utökat Kommunbidrag
med 4 225 tkr för ökade elevhemsplaceringar i annan
kommun och 2 700 tkr för en extern placering inom
funktionshinderverksamheten.
Nämnden redovisade i sitt budgetförslag 2014 att antalet
elever med LSS-tillhörighet som ansöker om skolgång och
elevhemsboende i annan kommun ökat från 1-2 per läsår
till 6-8 per läsår. Läsåret 2012/13 beviljades 10 nya elever
boende på skolorten. Två elever har avslutat sina studier
under 2013. För läsåret 2013/14 är det hittills sex elever
som ansökt men det kan tillkomma någon inför terminsstarten, totalt är 19 elevhemplaceringar kända inför
höstterminen 2013. Utbildningsförvaltningen planerar för
utbildningsalternativ i Borås för dessa elever från höstterminen 2014 vilket borde minska elevhemsansökningarna.
Eleverna studerar tre eller fyra år och förvaltningens kostnader kommer successivt att plana ut och minska.
Kostnaderna för elevhemsboende varierar mellan 200 tkr
till 1 700 tkr/år, beräknad snittkostnad 650 tkr per läsår. I
budgetförslaget beräknades kostnaderna utifrån nio elevhemplatser 2013/14 och 2014/15, snittkostnad 650 tkr ger
då 5 850 tkr. I Kommunfullmäktiges slutliga Budget 2014
erhöll Sociala omsorgsnämnden ett utökat Kommunbidrag
på 14 000 tkr för volymökningar inom LSS-området och
det nya härbärget. Ökade kostnader för elevhemsplace-

ringar var inte helt klarlagda vid budgetprocessen varför
en central buffert på 10 000 tkr avsattes för senare fördelning när de verkliga behoven var kända.
Sociala omsorgsnämnden beräknar nu att kostnaderna
för elevhemsplaceringar kommer att uppgå till 4 225 tkr
för 2014 och lika mycket för 2015 vilket är något lägre
än tidigare bedömningar. Förutsättningen är att Utbildningsnämnden startar utbildningar för att möta denna
målgrupp på hemmaplan då nämnden har mycket små
möjligheter att påverka dessa elevhemsplaceringar.
Vad gäller behovet av medel för extern placering inom
funktionshinderverksamheten har underhandskontakter
med nämnden givit för handen att en lösning inom den
ordinarie verksamheten har initierats.
Kommunstyrelsen bedömer att Sociala omsorgsnämndens
begäran om utökade Kommunbidrag är rimliga. För att
komma i ekonomisk balans under 2014 har nämnden
dessutom antagit ett anpassningsprogram som omfattar
23 000 tkr.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Sociala omsorgsnämnden beviljas utökat Kommunbidrag under 2014 med 4 225 000 för elevboende i
annan kommun.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef
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Från Sociala omsorgsnämnden
Till Kommunstyrelsen
2014-02-17

Begäran om medel avsatta
centralt vid Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige har i budget 2014 avsatt 10 000 tkr
som möjliggör för Sociala omsorgsnämnden och Utbildningsnämnden att äska medel ur. Nämnden har tagit
beslut om anpassningar för 23 000 tkr och nedanstående
volymökningar är inte finansierade.
Sociala omsorgsnämnden har i sitt äskande inför budget
2014 en post för volymökning av elevhemsplaceringar
enligt LSS.
”9 Bostad med särskild service för ungdomar, elevhem,
volymökning
På grund av förändrad lagstiftning inom skolområdet så
har antalet elever med LSS-tillhörighet som ansöker om
skolgång och elevhemsboende i annan kommun ökat från
1-2 per läsår till 6-8 per läsår. Läsåret 2012/13 beviljades
10 nya elever boende på skolorten. Två elever har avslutat
sina studier under 2013. För läsåret 2013/14 är det hittills
sex elever som ansökt men det kan tillkomma någon inför
terminsstarten, totalt är 19 elevhemplaceringar kända inför höstterminen 2013. Utbildningsförvaltningen planerar
för utbildningsalternativ i Borås för dessa elever från höstterminen 2014 vilket borde minska elevhemsansökningarna. Eleverna studerar tre eller fyra år och förvaltningens
kostnader kommer successivt att plana ut och minska.
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Kostnaderna för elevhemsboende varierar mellan 200 tkr
till 1 700 tkr/år, beräknad snittkostnad 650 tkr per läsår
och elev
Beräknad kostnad
Nio elevhemplatser 2013/14 och 2014/15,
snittkostnad 650 tkr

5 850 tkr”

Kostnaden beräknas nu uppgå till 4 225 tkr för 2014 och
för 2015 så har förhoppningsvis Utbildningsnämnden startat någon form av utbildning för att möta denna målgrupp
på hemmaplan.
Nämnden har mycket små möjligheter att påverka dessa
elevhemsplaceringar.
Dessutom finns det en extern placering inom funktionshinderverksamheten som inte är finansierad 2014 och
årskostnaden är 2 700 tkr.

Beslut
Sociala omsorgsnämnden begär ur Kommunstyrelsens
avsatta medel 4 225 tkr för elevhemsplaceringar samt
2 700 tkr för en extern placering. Totalt 6 925 tkr i utökat
kommunbidrag.
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN
Britt-Marie Halldén
Annika Andersson
1:e vice ordförande
Förvaltningschef
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Nr 48
Driftstöd till MarketPlace Borås
Ekonomisk förening 2014-2016
2014-04-07

Dnr 2014/KS0308 141

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Sammanfattning
Marketplace Borås Ek förening (MpB) startades på
initiativ av Borås Stad 2008. MpB samlar idag näringsliv
och samhälle kring Borås Vision 2025 med Boråsregionen
som centrum för mode, design och textilutvecklingen i
Sverige, Skandinavien och i förlängningen norra Europa.
Näringslivet i Boråsregionen samlas i MpB kring denna
gemensamma vision. Idag (2013) är drygt 185 företag
och organisationer medlemmar i Marketplace och MpB
har blivit den naturliga motor som förenar näringsliv med
samhälle och akademi i det textila klustret, Textile Fashion Center. MpB har också möjlighet att bli den katalysator som behövs i utvecklingen av Textile Fashion Center
genom att de företag som verkar i MpB med sin närvaro
driver utveckling och affärer. För att uppnå att Textile
Fashion Center fungerar som den naturliga samlingspunkten och affärsarenan för Textil och Mode i Sverige och
Skandinavien krävs en fortsatt målmedveten satsning från
företagen, HIB, VGR och Borås Stad. Vi är dock en bra
bit på väg och Textile Fashion Center har haft en fantastisk start som följt uppsatta strategier för såväl klustret som
ingående organisationer. En fortsatt satsning på MpB och
Textile Fashion Center, tillsammans med kompletterande
insatser, bedöms som den vitala byggstenen för att uppnå
målen inom Textil och Mode i Borås Vision 2025.
MpB finansieras idag gemensamt av Näringslivet, Borås
Stad och Boråsregionens kommunalförbund. Marketplace
Borås har idag en affärsmodell som är intäktsdrivande
och övriga finansiärer/verksamheter står inför ca 2/3 av
omsättningen.

Slutsats
Den ekonomiska föreningen MarketPlace Borås har under
perioden utvecklat sin verksamhet enligt förväntningarna
och har idag en vital position i utvecklingen av Textile Fa-

shion Center och utvecklingen av Borås som Centrum för
Textil och mode i Skandinavien enligt ansatsen i Vision
2025.
Kommunfullmäktige föreslås bevilja fortsatt driftstöd till
MpB med 2 mnkr/år under den kommande treårsperioden
samt ett hyresstöd om 1,5 mnkr/år under samma period.
Drift och hyresstöd maximeras till 10,5 mnkr under perioden 2014-01-01--2016-12-31.

Bakgrund
MarketPlace Borås Ekonomisk förening

MarketPlace är organiserat som en ekonomisk förening.
Varje medlem har en röst. Föreningen startades på initiativ
av Borås Stad 2008 i syfte att förverkliga idén om ett
textilt kluster i Borås. Intressenterna ska vara företag, offentlig sektor, intresseorganisationer, akademi och privata
personer. Det gemensamma syftet är att generera affärer
till gagn för det enskilda företagets/organisationens nytta.
Stadgarna föreskriver att föreningen styrs av en styrelse
bestående av företagsrepresentanter, Högskolan och Borås
Stad. Marketplace har f n 185 medlemmar varav flertalet
är mode och textilföretag, Borås Stad och Högskolan.
Målet var att 2013 ha fler än 150 medlemmar.

Marketplace roll i Textile Fashion Center

MpB roll är att vara navet för den textila näringen i Textile
Fashion Center. Genom MpB affärs- och mötesarerenor
förenas forskning, utbildning, tillväxt och affärer och
utgör därmed, tillsammans med Textilhögskolan och
Textilmuseet, en av de vitala byggstenar som bygger det
textila klustret – Textile Fashion Center. Det textila kluster som i framtiden bygger, och gör skillnad, i tillväxt och
utveckling i Boråsregionen. MpB samverkar i detta med
Textilhögskolan, Textilmuseet, övriga verksamheter i huset
och BSTF AB.
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Marketplace verksamhet kan beskrivas i fem områden som
alla är beroende av varandra och som ger en dynamisk och
innovativ miljö som leder till utveckling och affärer.

Affärsdelen

(Kontorshotellet) består av företag inom MpBs yta i
Textile Fashion Center men också av företag som finns i
övriga Simonsland och i Boråsregionen som helhet. Det
som förenar företagen är att de väljer att använda MpB
som affärsarena för sina affärer, inköp, marknadsföring,
kompetensutveckling m m. MpB har naturligt samlat
mindre företag inom mode, agentur, reklam m m som
behöver varandra och därigenom skapar möjligheter till
B2B. F n har ca 19 företag etablerat sig i kontorshotellet
och man har lyckats med full uthyrning.

Utvecklings och tillväxtdelen

(Fashion Gallery) består av nya designers som just etablerat sig på marknaden eller är i uppstartsfas på marknaden
efter att ha genomgått Modeinkubatorn. Fashion Gallery
är öppen för allmänhetens inköp och utgör grunden i en
framtida Galleria i Textile Fashion Center för försäljning
av unika designade modeplagg direkt från producent. För
Borås utveckling som intressant modestad är denna och
liknande gallerier i staden avgörande för upplevelsen av en
unik shoppingupplevelse.
F n har 10 företag hittills etablerat sig i Fashion Gallery.
Det finns plats för 22 företag.

Medlemsservice

Medlemsservice har till uppgift att leverera medlemsnytta
till medlemmarna. Detta består i nätverk, seminarier,
deltagande i arbetsgrupper, hjälpa till med kontakter med
intresseorganisationer lokalt, nationellt och globalt samt
mellan HIB och övriga intressenter i huset. I medlemsservice ingår också projektledningshjälp för event som
företagen vill organisera på MpB.
Man har även idag samverkan med flera branschorganisationer, såsom Svenskt Teko, Habit, Moderådet och
Agenturföretagen.

Näring 7

Näring 7 är ett nätverk för de lite större företagen inom
branschen, som på olika sätt vill stödja det textila klustret
och bidra till att reell affärsnytta skapas i regionen. Näring
7 anordnar exklusiva nätverksträffar med branschens
utvecklingsprofiler, studieresor och företagsledare.
I nätverk 7 ingår f n 25 talet företag med bl a Gina Tricot,
8848, Morris, Eton, HM, Cavalier, Didrikssons, Lindex,
Hemtex, Kasthall, Proteko i spetsen
Företag i Nätverk 7 deltar med en årsavgift på 50 tkr/år i
tre år.

Affärsmässighet

Tanken är att MpB ska drivas affärsmässigt vilket innebär
att lokalerna ska hyras ut till olika intressenter och att
verksamheten på sikt ska vara självbärande.

Mötesdelen

(Fashion arena) består av arenan och möteslokaler som
kan samutnyttjas av övriga intressenter i husets totala yta.
Mötesdelen består av seminarielokaler, möteslokaler, yta
för catwalk, större samlingsyta, kontorservice. Här hålls
events, seminarier, forskarföreläsningar, modevisningar,
affärsmöten, utställningar m m. Företag i MpB, i Textile
Fashion Center, övriga Simonslandsområdet och i Boråsregionen har här en spännande och innovativ miljö för
affärsmöten, kickoffs, utställningar och events.
Under 2014 har hittills ett 15-20 tal arrangemang bokats.
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Organisation

För att förverkliga tankarna med MpB har en organisation
skapats, under styrelsen, bestående av verksamhetschef,
projektledare och ekonom, f n 4 personer. Det innebär att
styrelsen bereds möjligheter att koncentrera sig på att driva
utvecklingen av MpB mot uppsatta strategier och mål.
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Framtiden

MarketPlace Borås har som mål att uppnå följande under
kommande 3 år
• Fungera som affärsarena för företagen inom Textilområdet i Boråsregionen
• Vara en kreativ utvecklingsmiljö för nya företag i branschen
• Driva, utveckla och samordna mötesarenan Fashion
Arena samt vara hyresvärd för SMF inom området och
leverera den service de behöver för att utvecklas och
driva affärer
• Utveckla det internationella samarbetet med företag
inom branschen
• Vara den självklara samarbetspartnern vid event/möten
som rör textil, mode och design
• Ha en övergripande blick av de aktiviteter som sker
inom branschen och marknadsföra Borås som den plats
där de bör genomföras samt att delta i samordning
kring de verksamheter som genomförs i Borås
• Vara ansvarig för genomförandet av de större event
inom området, Show up Fashion award, FashionDays
samt ytterligare framtida events, som genomförs av eller
på initiativ av MpB
• Utveckla och driva MpB ek föreningen i enlighet med
strategier, mål och stadgar.

Verksamheten kommer dock inte att vara självbärande
under den kommande treårsperioden, då Textile Fashion
Center bara funnits under ett år och i likhet med alla
ingående verksamheter i TFC måste MpB ges tid att bygga
upp sin verksamhet och affärsidé. Verksamheten bedrivs
idag också i för stora och för dyra lokaler för att kunna gå
runt inom det segment av nya små företag som måste till
för att hela denna satsning enligt Vision Borås 2025 ska
lyckas. Ett fortsatt stöd till Events, SMF, Gallery verksamheten och drift är nödvändigt för att säkra framgång.
Näringsliv, Kommunalförbund och Västra Götalandsregionen anser verksamheten så framgångsrik och viktig att
stöd för olika insatser och projekt, de kommande åren,
beräknas beviljas.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Att avsätta sammanlagt 10,5 mnkr för fortsatt driftstöd till MpB. 2 mnkr/år avseende driftstöd samt ett
hyresstöd om maximalt 1,5 mnkr/år. Beloppet utbetalas under perioden 2014-01-01--2016-12-31
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Anders Glemfelt
Näringslivschef

Ekonomi

Den ekonomiska föreningen MarketPlace Borås har under
perioden utvecklat sin verksamhet enligt förväntningarna
och de mål föreningen och staden satt upp för perioden
och har idag en vital position i utvecklingen av Textile Fashion Center och utvecklingen av Borås som Centrum för
Textil och mode i Skandinavien, enligt ansatsen i Borås
Vision 2025.
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Nr 49
Antagande av detaljplan samt avsteg från
parkeringsnorm för Hässlehus 13
2014-04-07

Dnr 2013/KS0576

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Planändringens syfte är att möjliggöra en påbyggnad
ovanpå Bodaskolans högstadie-del. Detta för att samlokalisera Stadsdel Öster med Bodaskolan. På så sätt kan
funktioner och lokalytor samordnas, samt att en ökad
vuxennärvaro kan åstadkommas på skolan. Då planändringen förordar ett avsteg från gällande parkeringsnorm
ska planen antas av Kommunfullmäktige.
Den tillkommande verksamheten kräver fler parkeringsplatser än vad som finns i dagsläget. Det löses delvis
genom att utöka antalet parkeringsplatser inom planområdet där det finns parkering idag. Det saknas dock ca
10-20 parkeringsplatser enligt gällande parkeringsnorm.
Parkeringsbehovet i området är undersökt, med slutsats
att de få parkeringsplatser som saknas vägs upp av de goda
förutsättningarna som finns i området för kollektivtrafiken samt gång- och cykelvägar.
Strikt tillämpning av rådande parkeringsnorm (från 1998)
skulle innebära att ytor avsedda för barnens utomhusmiljö tas i anspråk för att användas till parkering för
stadsdelskontoret. Därför förordas ett avsteg från parkeringsnormen. Avsteget har stöd i PBL kap 8 § 9 ”Om det
inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta
och parkering, ska man i första hand ordna friyta.” Med
tanke på goda gång-, cykel- och kollektivtrafikmöjligheter
bedöms det föreslagna antalet parkeringsplatser (125, där
65 är inom planområdet) vara tillräckligt. Att verka för ett
hållbart samhälle genom ett minskat bilberoende och istället uppmuntra miljövänliga resor är i linje med visionen
Borås 2025 och Borås Stads Miljömål.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Detaljplanen för Hässlehus 13 antas.Avsteg från
parkeringsnormen godkännes.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Bengt Himmelmann
Kommunalråd		
Samhällsplaneringschef
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Från Samhällsbyggnadsförvaltningen
2014-03-19

Underrättelse inför antagande
av detaljplan för Hässleholmen,
Hässlehus 13, Borås Stad
Detaljplanen lämnades till Samhällsbyggnadsnämnden
den 2014-03-13 med förslag att Samhällsbyggnadsnämnden godkänner detaljplanen och överlämnar det till
Kommunfullmäktige för antagande. Kommunfullmäktige
beräknas kunna behandla ärendet 2014-05-21. Detaljplanen har varit ute för samråd under tiden 2014-01-17 t o m
2014-02-28. Inkomna synpunkter finns redovisade i ett
särskilt utlåtande.

Sänds till:

Länsstyrelsen
Lantmäteriet

För kännedom:

Remissinstanser via mail:
Stadskansliet/SPA
Kommunstyrelsen diarium,
Tekniska förvaltningen,
Tekniska nämnden Diarium,
Stadsdelsnämnden Öster Diarium,
Lokalförsörjningsförvaltningen
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Josefina Söderberg
Planarkitekt

Bilaga:
Antagandehandling med utlåtande
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Från Samhällsbyggnadsnämnden
Protokollsutdrag 2014-03-13

§ SBN 2014-000082
Ändring av Detaljplan för Hässleholmen,
Hässlehus 13
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
• att godkänna utlåtandet som sitt eget samt
• att godkänna detaljplanen och överlämna den till
Kommunfullmäktige för antagande.
Anteckningar

Planändringens syfte är att möjliggöra en på byggnad
ovanpå Bodaskolans högstadiedel. Detta för att samlokalisera Stadsdel Öster med Bodaskolan, på så sätt kan
funktioner och lokalytor samordnas, samt att en ökad
vuxennärvaro kan åstadkommas på skolan. Då planändringen förordar ett avsteg från gällande parkeringsnorm
ska planen antas i Kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-09-23 § 428 att ge
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ändra detaljplan
för Hässleholmen, Hässlehus 13.
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2013-10-23 § 331
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplaneändring.
Samråd av detaljplanen pågick under perioden 17 januari 28 februari 2014. Inkomna synpunkter sammanställdes i
ett särskilt utlåtande.

Handlingar

Antagandehandlingar med särskilt utlåtande

Expediering

Beslutsprotokoll och handlingar till
Kommunstyrelsen, diariet
Samhällsbyggnadsförvaltningen, diariet
Lokalförsörjningsförvaltningen
Beslutsprotokoll till
Länsstyrelsen
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BN2013-1551

Ändring av
Detaljplan för Hässleholmen
HÄSSLEHUS 13 Borås Stad
Tillägg till planbeskrivning

1. Uppdrag
Kommunstyrelsen beslutade den 2013-09-23 (§428)
att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att ändra
detaljplanen för Hässleholmen, HÄSSLEHUS 13,
Borås Stad, Västra Götalands län, P395, laga kraft
1972-11-23. Samhällsbyggnadsnämnden gav den
2013-10-23 (§331) Samhällsbyggnadsförvaltningen i
uppdrag att upprätta en detaljplaneändring för ovanstående detaljplan.

2. Handlingar
De ursprungliga planhandlingarna, P395, som vann
laga kraft 1972-11-23 ska läsas tillsammans med de
tillkommande, BN2013-1551, Tillägg till planbeskrivningen och Tillägg till plankartan.

3. Planändringens syfte
Lokalförsörjningsförvaltningen vill samlokalisera
Stadsdel Öster med Bodaskolan. Detta för att kunna
samordna funktioner och lokalytor, samt åstadkomma
en ökad vuxennärvaro på skolan. Då behövs ytterligare
kontorsytor som löses genom en påbyggnad.

5. Konsekvenser
Genom planändringarna kan påbyggnaden uppföras
enligt de höjdangivelser som justerats i plankartan.
Höjdangivelsen på plankartan har justerats med 6,5
meter. Planändringarna medför också att miljöhus
tillåts. Den tillkommande verksamheten kräver fler
parkeringsplatser än vad som finns i dagsläget.
Det löses delvis genom att utöka antalet parkeringsplatser inom planområdet där det finns parkering idag.
Det saknas dock ca 10-20 parkeringsplatser enligt
gällande parkeringsnorm.
Rådande parkeringsnorm (från 1998) skulle innebära
att ytor avsedda för barnens utomhusmiljö behöver
tas i anspråk för att användas till parkering för tillkommande verksamhet. Därför förordas ett avsteg från
parkeringsnormen. Avsteget har även stöd i PBL kap
8 §9 ”Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att
ordna både friyta och parkering, ska man i första hand
ordna friyta.” Med tanke på goda gång-, cykel- och
kollektivtrafik-möjligheter bedöms de föreslagna
antalet parkeringsplatser (125, där 65 är inom
planområdet) vara tillräckligt. Att verka för ett hållbart
samhälle genom ett minskat bilberoende och istället
uppmuntra miljövänliga resor är i linje med Borås
Vision 2025 och Borås Stads Miljömål.

4. Ändringar i plankartan
Högsta byggnadshöjd är ändrad för den berörda
byggnaden, där bestämmelser som inte ska gälla längre
är överkryssade och tillagda bestämmelse visar nu
gällande tillåten byggnadshöjd. Planändringen möjliggör en påbyggnad för kontorsytor ovanpå högstadiebyggnaden. Bestämmelsen för prickmark är ändrad för
att tillåta parkering samt att miljöhus får byggas.
Planändringen möjliggör en tillkommande verksamhet som medför ett ökat parkeringsbehov, samt möter
dagens krav på sophantering.

ENKELT PLANFÖRFARANDE
Beslut
SAMRÅD

2014-01-17

ANTAGANDE

2014-xx-xx

BESVÄRSINSTANS

-

LAGAKRAFT

-

ANTAGANDEHANDLING
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+76

+76

+76
+76

+76

+76
+ 76
+ 76

Utsnitt ur plankartan i skala 1:1000, med de ändrade bestämmelserna

Planavdelningen
Andreas Klingström

Josefina Söderberg

planchef

planarkitekt

Översiktskarta

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
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Särskilt utlåtande

Upprättat den 3 mars 2014 med avseende ändring av detaljplan för fastigheten Hässlehus 13 inom detaljplan för del av Hässleholmen, kv Passaren mm,
Borås Stad, Västra Götalands län.

1. Handläggning
Ärendet har handlagts med enkelt planförfarande enligt PBL 5:7. Samråd avseende planförslaget, upprättat
17 januari 2014, har ägt rum under tiden 17 januari 28 februari 2014 och har annonserats i Borås Tidning
under januari 2014. Berörda markägare har underrättats med brev till samrådet. Under samrådstiden har
detaljplanen varit anslagen i Stadshuset. Handlingarna
har även varit tillgängliga på kommunens hemsida.

2. Sammanfattning
Ingen remissinstans eller berörd sakägare har under
samrådstiden inkommit med erinringar mot förslaget.
Efter samrådet har inga ändringar gjorts i antagandehandlingen.

3. Beslutsförslag
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna ändringen av detaljplanen och överlämna den
till kommunfullmäktige för antagande med stöd av
2§ i reglementet för Samhällsbyggnadsnämnden (KF
2010-11-18).

4. Synpunkter
Inkomna synpunkter i samband med samrådet redovisas och kommenteras nedan.
4.1 Remisspart
S01 Kommunstyrelsen

Ingen erinran. Instämmer i bedömningen att ett avsteg
från parkeringsnormen är lämplig i detta fall med
god anslutning till kollektivtrafik, utbyggt gång- och
cykelvägnät och många andra parkeringsmöjligheter.
Detaljplanen ska antas i Kommunfullmäktige.
S03 Miljö- och konsumentnämnden

Svar datum

S01

Kommunstyrelsen

2014-02-10

S02

Tekniska nämnden

-

S03

Miljö- och konsumentnämnden

2014-01-23

S04

Kulturnämnden

2014-02-17

S05

Stadsdelsnämnd Öster

2013-02-17

S06

Räddningstjänsten

2014-01-22

S07

Lantmäterimyndigheten

S08

Borås Elnät AB

S09

Borås Energi och
Miljö AB

S10

Lokalförsörjningsnämnden

S11

Ungdomsrådet

S12

HSO i Borås

2014-02-03

S13

Länsstyrelsen i
Västra Götalands län

2014-02-27

S14

Polismyndigheten i Västra Götaland, Polisenhet Borås

-

S15

TeliaSonera Skanova Access AB

2014-01-20

2014-01-17
2014-02-18
-

Tabellen visar de remissinsanser som fått handlingar.
Remissinstanser där svarsdatumet redovisas med ett streck
har valt att inte svara.

Kommentar

Parkeringsbehovet i området är undersökt, med slutsats att de få parkeringsplatser som saknas vägs upp
av de goda förutsättningarna som finns i området för
kollektivtrafiken samt gång- och cykelvägar.
S06 Räddningstjänsten

Om räddningstjänstens stegutrustning kommer att
utgöra en alternativ utrymningsväg från de planerade
kontorslokalerna ställs diverse krav på tillgänglighet,
bl.a. på uppställningsplatser, se räddningstjänstens
”PM 4 Räddningstjänstens stegmateriel”.
Utöver ovanstående har räddningstjänsten inga fler
synpunkter.

Tillstyrker planförslaget.
S04 Kulturnämnden

Kommentar

Tillstyrker upprättat förslag.
S05 Stadsdelsnämnd Öster

Stadsdelsnämnden Öster har inga synpunkter på
detaljplaneändringen, men vill poängtera vikten av att
detaljplanen möjliggör parkeringsplatser för det behov
som en samlokalisering av ett stadsdelskontor innebär.
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Remisspart

Tillgänglighet för räddningstjänsten hanteras i
bygglovsskedet.
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S08 Borås Elnät AB

S12 HSO i Borås

Eventuell flytt av ledningar och kabelskåp bekostas
av initiativtagaren. I övrigt ingen erinran. Stadsnät
har befintliga ledningar på fastigheten Hässlehus 13, i
byggnaderna. Eventuell flytt av ledningar bör bekostas
av initiativtagaren. För övrigt ingen ytterligare anmärkning.

HSO i Borås har tagit del av detaljplanen enligt ovanstående och vill påvisa vikten av handikapparkeringar
som är tillgängliga för allmänheten.

Borås Elnät förutsätter att exploatören kontaktar oss i
god tid före byggstart.

HSO förutsätter att de regler, som gäller tillgänglighet,
följs.
Kommentar

Tillgänglighetskravet regleras i bygglovsskedet.
S13 Länsstyrelsen Västra Götalands län

S10 Lokalförsörjningsnämnden

Nämnden har tidigare framfört synpunkter via
Samhällsbyggnads verksamhetsplan och är positiva
till denna ändring. Lokalförsörjningsnämnden vill
återigen trycka på tidsaspekten då en fördröjning
medför fördyrande kostnader i projektet. Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker den förslagna detaljplanen,
med förhoppning om att planarbetet snart färdigställs
så att renovering/ombyggnad av Bodaskolan kan ske
utan dröjsmål.

Ingen erinran.
S15 TeliaSonera Skanova

Skanova har tagit del av rubricerat ärende och låter
meddela att det ej finns något att erinra mot förslaget.
Skanovas anläggningar i och kring aktuellt område
finns redovisade på bifogad lägeskarta i samrådsyttrandet.

samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Borås Stad, 501 80 Borås besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel) e-post samhallsbyggnad@boras.se
webbplats boras.se/samhallsbyggnad
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BN 2013-1551
P 395

Plan ersatt av P 713

+76

+76

+76

+76
+76

+76

+76
+76

+ 76
+ 76

Ändring
av detaljplan
Ändring
av
Ändring
avdetaljplan
detaljplan
Tillägg
till plankartan
Tillägg
till
plankartan
Tillägg till plankartan
+69,5
+69,5

+76
+76

Byggnadshöjd räknad från stadens nollplan
har ändrats för en av byggnaderna
Byggnad får inte uppföras, med undantag
för komplementbyggnader.
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Bilaga
2014-04-03

Från Tekniska nämnden
Till Samhällsbyggnadsnämnden

Från Stadskansliet

2014-03-17

Yttrande från Tekniska nämnden
gällande förslag till detaljplan för
Hässlehus 13

Yttrande över förslag till ändring
av detaljplan för Hässleholmen,
HÄSSLEHUS 13, Borås Stad

Tekniska nämnden inkom med sitt yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden efter det att Samhällsbyggnadsnämnden skickat ärendet till Kommunfullmäktige för
antagande av detaljplanen.
För kännedom bilägges skrivelsen.

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till ändring
av detaljplan med beaktande av behovet av ytterligare
parkeringsplatser enligt nämndens yttrande.

Tekniska nämndens yttrande
Ändringen avser ett tillägg till gällande detaljplan P 395,
lagakraftvunnen 1972-11-23.
I korthet innebär ändringen att planen ger utrymme att
utöka högsta byggnadshöjden med 6,5 m på en del av
byggnadskvarteret för allmänt ändamål (A-beteckning).
Syftet är att tillskapa kontorslokaler för Stadsdel Östers
verksamheter på en del av Bodaskolans byggnad. Genom
påbyggnaden kan samordning ske av funktioner och
lokalytor. En ökad vuxennärvaro på skolan är ytterligare
en positiv effekt av föreslagen förändring.
Såsom framgår av planbeskrivningen kräver verksamheten
fler parkeringsplatser än vad som kan anordnas inom planområdet. Tekniska nämnden anser inte att detta kan lösas
genom en from förhoppning om ”Att verka för ett hållbart
samhälle genom ett minskat bilberoende och istället uppmuntra miljövänliga resor i linje med Borås vision 2025
och Borås Stads miljömål” enligt planbeskrivningen. Det
bör anläggas ytterligare parkeringsplatser invid Tp-området i angränsande detaljplan P713 för att uppfylla behovet
enligt parkeringsnormen då den utökade verksamheten på
Bodaskolan innebär att parkering utmed Milstensgatan
inte kan tillåtas.
TEKNISKA NÄMNDEN
Alexis Mouschopanis
Gunnar Isackson
Ordförande		 Förvaltningschef
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Nr 50
Svar på motion av Monika Hermansson Friedman (M)
och Eike Jünke (M); För ett hållbart samhälle
2014-04-22

Dnr 2013/KS0473 409

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Monika Hermansson Friedman (M) och Eike Jünke (M)
föreslår i en motion att
• stadsdelsnämnderna ges i uppdrag att inventera vilka
möjligheter det finns till studiebesök med hållbarhetsfokus för elever i grundskolan
• stadsdelsnämnderna arbetar fram ett program för studiebesök med hållbarhetsfokus för elever i grundskolan
• det avsätts medel för ovanstående åtgärder.
Motionen har varit remitterad till stadsdelsnämnderna,
Miljö- och konsumentnämnden och Ungdomsrådet.
Stadsdelsnämnderna Norr och Väster avstyrker motionen.
Miljö- och konsumentnämnden, Stadsdelsnämnden Öster
samt Ungdomsrådet ser positivt på motionen.
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil.
I miljömål 2a, ett etappmål för att barn och ungdomar ska
få en grund för miljöengagemang framgår: Alla elever ska
erbjudas en kunskapsbas som ger förståelse för vår planets
systemförutsättningar och ger grund för att göra medvetna
val för en hållbar livsstil.
Under hösten 2013 har Stadsdelsförvaltningen Norr, kommungemensam förskola och skola genomfört en enkätundersökning för att ta reda på vilka praktiska aktiviteter och

studiebesök som genomförs och som har fokus på hållbarhetsfrågor. Med enkätsvaren som grund ska berörda förvaltningar utarbeta ett årskursstyrt aktivitetsschema som
följer miljömål 2a och läroplanen för förskola och grundskola. Aktivitetsschemat föreslås gälla från höstterminen
2014. Aktivitetsschemat kommer att innehålla ett flertal
olika aktiviteter så som studiebesök kopplade till olika
miljöområden: matens ursprung, vatten, energi, kretslopp
m m som har för syfte att öka grundkänsla och miljöengagemang bland barnen samt skapa en kunskapsbas för att
göra medvetna val för en hållbar livsstil. Miljöförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna Norr, Väster och Öster
samarbetar idag om att utarbeta detta aktivitetsschema.
I miljömål 2a står det under rubriken Kostnad, att etappmålet ska genomföras inom ordinarie budgetram. Kostnaderna kan hållas låga beroende på vilka aktiviteter som
räknas in. Om studiebesök ska göras på långväga mål, så
faller det sig naturligt att det blir en ökad kostnad. Borås
Stads skolor och förskolor får årligen medel (1 000 tkr) för
transporter av elever till och från kulturbesök inom Borås
kommun.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin
Hermansson (C), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för Annette Carlsons (M)
yrkande, se bilaga.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Ingegerd Eriksson
Kommunalråd		
Enhetschef
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Alternativt förslag

Svar på motion av Monika
Hermansson Friedman (M)
och Eike Jünke (M);
För ett hållbart samhälle
Monika Hermansson Friedman (M) och Eike Jünke (M)
föreslår i en motion att
• stadsdelsnämnderna ges i uppdrag att inventera vilka
möjligheter det finns till studiebesök med hållbarhetsfokus för elever i grundskolan
• stadsdelsnämnderna arbetar fram ett program för studiebesök med hållbarhetsfokus för elever i grundskolan
• det avsätts medel för ovanstående åtgärder.
Motionen har varit remitterad till stadsdelsnämnderna,
Miljö- och konsumentnämnden och Ungdomsrådet.
Stadsdelsnämnderna Norr och Väster avstyrker motionen.
Miljö- och konsumentnämnden, Stadsdelsnämnden Öster
samt Ungdomsrådet ser positivt på motionen.
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil.
I miljömål 2a, ett etappmål för att barn och ungdomar ska
få en grund för miljöengagemang framgår: Alla elever ska
erbjudas en kunskapsbas som ger förståelse för vår planets
systemförutsättningar och ger grund för att göra medvetna
val för en hållbar livsstil.

Under hösten 2013 har Stadsdelsförvaltningen Norr, kommungemensam förskola och skola genomfört en enkätundersökning för att ta reda på vilka praktiska aktiviteter och
studiebesök som genomförs och som har fokus på hållbarhetsfrågor. Med enkätsvaren som grund ska berörda förvaltningar utarbeta ett årskursstyrt aktivitetsschema som
följer miljömål 2a och läroplanen för förskola och grundskola. Aktivitetsschemat föreslås gälla från höstterminen
2014. Aktivitetsschemat kommer att innehålla ett flertal
olika aktiviteter så som studiebesök kopplade till olika
miljöområden: matens ursprung, vatten, energi, kretslopp
m m som har för syfte att öka grundkänsla och miljöengagemang bland barnen samt skapa en kunskapsbas för att
göra medvetna val för en hållbar livsstil. Miljöförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna Norr, Väster och Öster
samarbetar idag om att utarbeta detta aktivitetsschema.
I enlighet med motionens intentioner är det viktigt att
ungdomar utöver de ovanstående aktiviteterna även får
komma i kontakt med gröna näringar. Det finns ett värde
i att eleverna inte bara får uppleva artificiella miljöer utan
även får chans att uppleva gröna näringar i ”verklig miljö”.
I miljömål 2a står det under rubriken Kostnad, att etappmålet ska genomföras inom ordinarie budgetram. Kostnaderna kan hållas låga beroende på vilka aktiviteter som
räknas in. Om studiebesök ska göras på långväga mål, så
faller det sig naturligt att det blir en ökad kostnad. Borås
Stads skolor och förskolor får årligen medel (1 000 tkr) för
transporter av elever till och från kulturbesök inom Borås
kommun.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen ”För ett hållbart samhälle” bifalls.
KOMMUNSTYRELSEN
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Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar

Från Stadskansliet

Protokollsutdrag 2013-06-19

2014-03-31

Bilaga till § 69 Anmälningsärenden

Remissammanställning

”Motion; För ett hållbart samhälle

Motion: För ett hållbart samhälle

I Borås har samtliga partier antagit miljömålen för 20132016 där det framgår att staden ska verka för ett mer hållbart samhälle. I enlighet med Vision 2025 ska Borås även
arbeta för en hållbar utveckling och för en mer livskraftig
landsbygd.

Stadsdelsnämnden Norr

Runt om bland Borås skolor har eleverna tävlat om att
minska matsvinnet. Men att tänka klimatsmart och hållbart är inget man lär sig över en natt eller av en enda tävling. Det är en pågående process som bör hållas vid liv. Vi
vill därför att elever i Borås Stads grundskolor ges tillfälle
att gå på studiebesök med fokus på hållbarhetsfrågor.
Genom dessa studiebesök kan skoleleverna få en bättre
förståelse för hur man skapar ett hållbart samhälle. För att
fånga begreppet hållbarhet bör barn och unga ges tillfälle
att lyfta frågor som berör exempelvis matens ursprung,
vatten, energi och att få diskutera olika områden ur ett
miljöperspektiv samt kretsloppstänkande.
Med en ännu högre ambition för hållbarhetsfrågor tar
staden ytterligare ett steg mot att förverkliga både miljömålen och visionen Borås 2025.
Med hänvisning till ovanstående förslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
• Stadsdelsnämnderna ges i uppdrag att inventera vilka
möjligheter det finns till studiebesök med hållbarhetsfokus för elever i grundskolan.
• Stadsdelsnämnderna arbetar fram ett program för studiebesök med hållbarhetsfokus för elever i grundskolan.
• Det avsätts medel för ovanstående åtgärder.
Monika Hermansson Friedman (M)
Eike Jünke (M)”

Stadsdelsnämnden Norr avstyrker motionen då arbetet
enligt motionen redan pågår. Kommunfullmäktige har
2012-12-20 fastställt nya miljömål för Borås som gäller
2013-2016. I ett av målen har Miljöförvaltningen ansvar för att samordna arbete med praktisk och teoretisk
undervisning på förskolor och skolor genom ett aktivitetsschema. En projektgrupp i samråd med områdescheferna
för skola och förskola driver detta arbete. Nämnden
tycker därför att ett nytt parallellt uppdrag för stadsdelsnämnderna inte behövs då detta arbete pågår enligt plan.
När det gäller ökade kostnader för studiebesök hänvisar
nämnden till Kommunfullmäktiges beslut om miljömålen
där det står: när nämnder och bolag behöver avsätta ökade
resurser och investeringar för att nå etappmålen ska detta
hanteras i den normala budgetprocessen.

Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Väster avstyrker motionen. Kommunfullmäktige i Borås antog nya miljömål december
2012 och där ingår de förslag som tas upp i motionen. En
projektgrupp arbetar bland annat med att ta fram aktivitetsschema, där förslag på studiebesök ingår. Det finns
därmed inte behov av att ge stadsdelsnämnderna ytterligare uppdrag, då det arbetet pågår enligt plan. I Kommunfullmäktiges beslut om miljömål står det att om medel
behöver avsättas för nå miljömålen så ska detta hanteras
inom den normala budgetprocessen. Med hänvisning till
att arbetet redan pågår och ingår i de antagna miljömålen
föreslås att motionen ska avstyrkas.

Reservation

Kerstin Hermansson (C), Gunvie Peeker (M), Alexis Mouschopanis (M), Joakim Malmberg (FP) och Pär Sundbaum
(KD) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.
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Stadsdelsnämnden Öster

Ungdomsrådet

Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker motionen. Miljöperspektivet är ett av fyra perspektiv som ska anläggas på
all undervisning i grundskolan. Genom att anlägga ett
miljöperspektiv ska undervisningen ge eleverna möjlighet
att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till miljöfrågor
och belysa hur vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas
för att skapa hållbar utveckling.

Ungdomsrådet ställer sig bakom motionen.

Enligt Borås Stads miljömål 2013‑2016 ska skolor och
förskolor arbeta systematiskt med praktisk och teoretisk
hållbarhetsundervisning. En projektgrupp ska arbeta med
att utforma ett årskursstyrt aktivitetsschema för alla skolor
som bör omfatta minst fem aktiviteter under förskole- och
grundskoletiden. Miljö- och konsumentnämnden ska, i
samråd med stadsdelsnämnderna, ansvara för arbetet med
aktivitetsschemat.
Stadsdelsnämnden ser positivt på att barn och elever får en
bättre förståelse för hur man skapar ett hållbart samhälle
och ges möjlighet att ta ansvar för den miljö de direkt kan
påverka. Genom det aktivitetsschema som projektgruppen
ska utforma kommer barn och elever att ges möjlighet till
studiebesök och aktiviteter med hållbarhetsfokus. Stadsdelsnämnden Öster förutsätter att det avsätts medel för
aktiviteterna.

Ungdomsrådet ser positivt på förslaget om att stärka
kunskapen om hållbarhet bland barn och unga. Ledamöterna menar att det finns ett stort intresse hos unga att
lära sig mer om hur vi kan ta ansvar för den värld vi lever
i. Studiebesök kan vara ett bra alternativ för att göra detta
men ungdomsrådet anser att man bör arbeta med temat
mer och till exempel arbeta in det i undervisning.
Ungdomsrådet menar att barn och unga är väldigt kreativa
och man bör tillfråga elever när man utformar en plan för
hur man ska arbeta med att öka kunskapen om hållbarhet.
I ungdomsrådet finns även ledamöter från friskolor,
ungdomsrådet anser att satsningar på så viktiga frågor som
hållbarhet bör omfatta elever på friskolor också. Ungdomsrådet menar att man bör ha detta i åtanke när man utreder
möjligheterna till studiebesök eller liknande satsningar.

Miljö- och Konsumentnämnden
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker motionen. Det
som motionärerna tagit initiativ till håller idag på att utarbetas inom ramen för Borås Stads miljömål, etappmål 2a.
I enlighet med etappmål 2a genomförs det idag ett arbete
för att utveckla ett aktivitetsschema, med inriktning mot
hållbarhet, för förskola och grundskola. Schemat ska omfatta minst fem aktiviteter/studiebesök under förskole- och
grundskoletiden. Berörda förvaltningar; Miljöförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna Norr, Väster och Öster
samarbetar kring utformningen av det årskursstyrda aktivitetsschemat. En enkät har gått ut till rektorer på förskola
och grundskola för att undersöka hur dessa idag arbetar
med studiebesök med hållbarhetsfokus. Med enkätsvaren
som grund ska sedan ett årskursstyrt aktivitetsschema med
hållbarhetsfokus utformas för förskola och grundskola.
Det aktivitetsschema som nu håller på att utformas uppfyller motionens mening och syfte. För att ge alla skolor
och förskolor i Borås lika förutsättningar att genomföra
aktiviteterna kan dock ytterligare budgetmedel behövas,
först och främst för transport av elever till och från besöksmålen.
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Nr 51
Svar på motion av Seija Noppa (M), Anna Christensen (M)
och Nils-Åke Björklund (M);
Fler boendeformer för finsktalande äldre
2014-04-07

Dnr 2013/KS0665 739

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Seija Noppa (M), Anna Christensen (M) och Nils- Åke
Björklund (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober 2013 lämnat in rubricerad motion.
I motionen föreslås att:
• Stadsdelsnämnd Öster får i uppdrag att utreda behovet
av fler boendeformer för äldre som är finskspråkiga.
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnden
Norr, Stadsdelsnämnden Väster, Stadsdelsnämnden Öster,
Arbetslivsnämnden, Centrala pensionärsrådet, Kommunala funktionshinderrådet, Finska föreningarnas samarbetsorgan, samt Ungdomsrådet.
Remissammanställning enligt bilaga.
Arbetslivsnämnden, Stadsdelsnämnden Öster, Centrala
Pensionärsrådet, Kommunala Funktionshinderrådet, Finska föreningarnas samarbetsorgan tillstyrker motionen.
Stadsdelsnämnden Norr och Stadsdelsnämnden Väster
avstyrker motionen.
Ungdomsrådet avstår från yttrande.
Kommunstyrelsen konstaterar att boendeplaneringssektionen, Stadsdelsnämnden Öster, har uppdraget att fortlöpande följa och utreda behov av antal platser, inriktning
och boendeformer. Enheten kan på förslag av en stadsdel
eller på eget initiativ utreda och genomföra ändring av inriktning på hela eller delar av ett boende, utifrån de behov
som finns. Förändring av inriktning på ett boende kan
i många fall genomföras på relativt kort tid, då det ofta
handlar om att personal med rätt kompetens ska rekryteras till boendet.
Borås Stad har som Finskt förvaltningsområde skyldighet
att erbjuda den som begär det, möjlighet att få hela eller
delar av den service och omvårdnad som erbjuds inom
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äldreomsorgen, av personal som behärskar finska. Det
ingår därmed i boendeplaneringssektionens uppdrag att
följa befolkningsutvecklingen för den finska befolkningen,
bedöma behov av service och boende och planera så att
behovet för målgruppen kan tillgodoses.
Borås Stad erbjuder i dag vård- och omsorgsboenden för
finsktalande på Distansgatan 7 med 30 demensplatser och
på Klintesväng med 6 somatiska platser. I Borås finns
även seniorboendet Hultasjön med 50 lägenheter för finsktalande. Utöver nämnda finskspråkiga boenden finns även
finsktalande personal på en del andra boenden.
När det gäller korttidsboende finns det i dag inga specifika boenden för finsktalande, men det är en strävan att
erbjuda korttidsplats där det finns finsktalande personal,
när den boende önskar det.
För närvarande är de finska boendena fullbelagda, men
antalet platser bedöms vara tillräckligt då det inte finns
någon kö till dem. Om en person, som önskar att komma
till något av dessa boenden inte kan få plats direkt, har
personen rätt att stå kvar i kö och flytta in så snart det
finns någon ledig plats. Så långt det är möjligt, erbjuds
plats på annat boende där det finns någon eller några av
personalen talar finska. Kommunstyrelsen bedömer att
Borås Stad därmed uppfyller minoritetslagens intentioner.
Det nämns i motionen att det finns ”icke synliga” behov
av hemsjukvård och hemtjänst bland de finsktalande
äldre. Det viktigt att sådana frågeställningar fångas upp av
biståndshandläggare, personal och enhetschefer i kontakterna med de äldre eller deras anhöriga. Det ingår i kommunens uppdrag som Finskt förvaltningsområde att ge
information om att möjligheten att ansöka om service och
omvårdnad på finska. Det ska också betonas att det är den
äldre själv eller dennes anhöriga som ska ansöka.
Kommunstyrelsen menar därmed att förslaget i motionen redan är tillgodosett då boendeplaneringssektionen
har uppdraget att följa och utreda behovet antal platser,
inriktning och genomföra ändring av hela eller delar av ett
boende utifrån de behov som finns.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Morgan
Hjalmarsson (FP), Marie Fridén (M), Falco Güldenpfennig (KD) och Cecilia Andersson (C) till förmån för Annette Carlsons yrkande, se bilaga.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén (S)		
Ingegerd Eriksson
Kommunalråd		
Enhetschef

Alternativt förslag

Svar på motion av Seija Noppa
(M), Anna Christensen (M) och
Nils-Åke Björklund (M); Fler boendeformer för finsktalande äldre
Seija Noppa (M), Anna Christensen (M) och Nils- Åke
Björklund (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober 2013 lämnat in rubricerad motion.
I motionen föreslås att:
• Stadsdelsnämnd Öster får i uppdrag att utreda behovet
av fler boendeformer för äldre som är finskspråkiga.
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnden
Norr, Stadsdelsnämnden Väster, Stadsdelsnämnden Öster,
Arbetslivsnämnden, Centrala pensionärsrådet, Kommunala funktionshinderrådet, Finska föreningarnas samarbetsorgan, samt Ungdomsrådet.
Remissammanställning enligt bilaga.
Arbetslivsnämnden, Stadsdelsnämnden Öster, Centrala
Pensionärsrådet, Kommunala Funktionshinderrådet, Finska föreningarnas samarbetsorgan tillstyrker motionen.
Stadsdelsnämnden Norr och Stadsdelsnämnden Väster
avstyrker motionen.
Ungdomsrådet avstår från yttrande.
Kommunstyrelsen konstaterar att boendeplaneringssektionen, Stadsdelsnämnden Öster, har uppdraget att fortlöpande följa och utreda behov av antal platser, inriktning
och boendeformer. Enheten kan på förslag av en stadsdel
eller på eget initiativ utreda och genomföra ändring av inriktning på hela eller delar av ett boende, utifrån de behov
som finns. Förändring av inriktning på ett boende kan
i många fall genomföras på relativt kort tid, då det ofta
handlar om att personal med rätt kompetens ska rekryteras till boendet.
Borås Stad har som Finskt förvaltningsområde skyldighet
att erbjuda den som begär det, möjlighet att få hela eller
delar av den service och omvårdnad som erbjuds inom
äldreomsorgen, av personal som behärskar finska. Det
ingår därmed i boendeplaneringssektionens uppdrag att
följa befolkningsutvecklingen för den finska befolkningen,
bedöma behov av service och boende och planera så att behovet för målgruppen kan tillgodoses. Men det är viktigt
att kommunen redan nu planerar mer strategiskt för hur
man i framtiden ska kunna erbjuda fler boendeformer för
de äldre som är finskspråkiga.
Borås Stad erbjuder i dag vård- och omsorgsboenden för
finsktalande på Distansgatan 7 med 30 demensplatser och
på Klintesväng med 6 somatiska platser. I Borås finns
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även seniorboendet Hultasjön med 50 lägenheter för finsktalande. Utöver nämnda finskspråkiga boenden finns även
finsktalande personal på en del andra boenden.

Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar

När det gäller korttidsboenden finns det i dag inga specifika boenden för finsktalande, men det är en strävan att
erbjuda korttidsplats där det finns finsktalande personal,
när den boende önskar det.

Bilaga till § 124 Anmälningsärenden

För närvarande är de finska boendena fullbelagda, men
antalet platser bedöms vara tillräckligt för dagsläget då det
inte finns någon kö till dem. Om en person, som önskar
att komma till något av dessa boenden inte kan få plats
direkt, har personen rätt att stå kvar i kö och flytta in så
snart det finns någon ledig plats. Så långt det är möjligt,
erbjuds plats på annat boende där det finns någon eller
några av personalen talar finska.

En stor arbetsinvandring från Finland till Sverige ägde
rum åren 1960‑1970. Åren har gått och ”arbetskraften”
har blivit äldre. För tillfället finns det inga köer till de
finskspråkiga äldreboendena, men enligt statistisk uppgift
från den 31 juli 2013 uppgick antalet finskspråkiga
65‑79-åringar till 1 472 personer och antalet över 80 år till
302 personer i Borås. Kommunen måste vara beredd på
att dessa personer kommer att vara i behov av äldreboende
inom en snar framtid.

Det är viktigt att kommunen har ett framtidsperspektiv
och utreder hur stor efterfrågan på de finska boendena kan
bli. Därför skulle en utredning av behovet av fler boendeformer för finsktalande äldre ge underlag till den framtida
utformningen och omfattningen av äldreomsorgen för de
finsktalande.
Det nämns i motionen att det finns ”icke synliga” behov
av hemsjukvård och hemtjänst bland de finsktalande
äldre. Det viktigt att sådana frågeställningar fångas upp av
biståndshandläggare, personal och enhetschefer i kontakterna med de äldre eller deras anhöriga. Det ingår i kommunens uppdrag som Finskt förvaltningsområde att ge
information om att möjligheten att ansöka om service och
omvårdnad på finska. Det ska också betonas att det är den
äldre själv eller dennes anhöriga som ska ansöka.
Kommunstyrelsen ställer sig positiva till det förslag som
framförs i motionen. En framåtblickande utredning kan
komplettera boende-planeringssektionen arbete och ge underlag för hur den framtida efterfrågan på äldreomsorgen
bland de finsktalande äldre kan se ut.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen om fler boendeformer för finsktalande
äldre bifalls
Boendeplaneringssektionen vid SDN Öster får i
uppdrag att ta fram en strategisk plan för Borås i
framtiden ska kunna erbjuda fler boendeformer för
finsktalande äldre.
För Moderata Samlingspartiet
För Folkpartiet Liberalerna
För Centerpartiet
För Kristdemokraterna
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Annette Carlsson
Morgan Hjalmarsson
Cecilia Andersson
Falco Güldenpfennig

Protokollsutdrag		

2013-10-24

”Motion; Fler boendeformer för
finsktalande äldre

Enligt våra uppgifter har vi redan i dag ett ”icke-synligt”
behov av hemsjukvård och hemtjänst bland äldre. Det är
därför viktigt att kommunen redan nu planerar för fler
boendeformer för de äldre som är finskspråkiga. Enligt
minoritetslagen har kommunen dessutom en skyldighet
att erbjuda finskspråkiga vårdplatser till behövande.
Med hänvisning till ovanstående förslår vi Kommunfullmäktige besluta:
• Stadsdelsnämnd Öster får i uppdrag att utreda behovet
av fler boendeformer för äldre som är finskspråkiga.
Seija Noppa (M)
Anna Christensen (M)
Nils-Åke Björklund (M)”
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Från Stadskansliet

Stadsdelsnämnden Väster

2014-03-13

Motionen ”Fler boendeformer för äldre som är finskspråkiga” avslås.

Remissammanställning

Motion; Fler boendeformer för
finsktalande äldre
Inkomna yttranden
Arbetslivsnämnden
Arbetslivsnämnden tillstyrker motionen
Arbetslivsnämnden ser att det kan finnas ett behov av fler
boendeformer på fler områden inom Borås för finskspråkiga och tillstyrker att Stadsdelsnämnd Öster får uppdraget
att se över behovet.

Boendeplaneringsenheten på Stadsdelsförvaltningen Öster
har uppdraget att bevaka och analysera behov av vård- och
omsorgsplatser. Ytterligare utredning över behov av platser
anses inte behövas.
Boendeplaneringsenheten är den instans som tar emot
beställningar från biståndshandläggarna gällande vårdoch omsorgsboende. De har överblick över vilka vård- och
omsorgsboenden som har lediga lägenheter och erbjuder/
fördelar dessa platser till brukarna som beviljats vård- och
omsorgsboende. Boendeplaneringen sammanställer varje
månad vilka platser som finns tillhanda och hur behovet
ser ut utifrån de beställningar som inkommer. De följer
utvecklingen och de tendenser som finns och utifrån detta
förs en dialog kring behov av platsantal och vilken inriktning på vård- och omsorgsboenden som behövs. Därmed
anses innebörden av förslaget redan vara tillgodosett.

Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Norr avstyrker motionen fler boendeformer för finsktalande
Nämnden anser att det är viktigt att kontinuerligt följa
behovet av boende för äldre och då även väga in behovet
av boendeformer för finskspråkiga. Nämndens bedömning
är dock att Kommungemensam Äldre- och funktionshinderverksamhet inom Stadsdelsnämnden Öster redan
följer och bevakar detta, vilket gör att ett extra uppdrag av
denna anledning inte är nödvändigt.
Nämnden anser att det är viktigt att följa och beakta
behov av olika boendeformer och då även väga in boendeformer för olika språkgrupper/minoriteter. I Borås finns
idag flera finskspråkiga avdelningar t ex på Sjöboklint och
Distansgatan. Det finns även seniorlägenheter för finsktalande på Hultasjögatan, som är ett annat boendealternativ
för äldre finsktalande. Den efterfrågan av boendeformer
som finns idag möts på ett tillfredsställande sätt. Det är
alltid viktigt att följa utvecklingen och vara förberedd för
framtida behov. Olika minoriteter och olika språkgrupper
är viktiga att ta in i den omvärldsbevakning som äldreomsorgen gör. I Borås finns utöver finsktalande äldre även
andra äldre med som framöver kan behöva boendeformer
där personalen talar deras språk. Nämnden anser att det
redan finns i Kommungemensam Äldre- och funktionshinder inom Stadsdelsnämnden Öster att omvärldsbevaka
och följa behovet av olika former av boenden för äldre.
Något ytterligare utredningsuppdrag behövs därmed inte.

Stadsdelsnämnden Öster
Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker motionen och ställer
sig bakom motionärens förslag att utreda behovet av boendeformer för finsktalande.
Borås Stad är ett finskt förvaltningsområde vilket bland
annat innebär att kommunen är skyldig att anordna äldreomsorg helt eller delvis på finska om någon önskar detta.
För närvarande finns boenden för finsktalande på Distansgatan 7 med 30 demensplatser och på Sjöbo, Klintesväng med sex somatiska platser samt seniorboendet
Hultasjön med 50 lägenheter.

Ungdomsrådet
Avstår från yttrande

Centrala Pensionärsrådet
Centrala pensionärsrådet har tagit del av motionen fler
boendeformer för finsktalande äldre. Vid sammanträdet
den 27 november 2013 § 61 beslutade rådet att bifalla
motionen.
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Kommunala Funktionshinderrådet
Kommunala funktionshinderrådet har tagit del av motionen fler boendeformer för finsktalande äldre. Vid sammanträdet den 4 december 2013 § 52 beslutade rådet att
bifalla motionen.

Finska föreningarnas samarbetsorgan
Finska föreningarnas samarbetsorgan tillstyrker motionen.
Motionärerna föreslår att kommunen redan nu planerar
för flera boendeformer för de äldre som är finskspråkiga.
Enligt motionärernas uppgifter har vi redan i dag behov av
hemsjukvård och hemtjänst bland finskspråkiga äldre och
behovet växer snabbt. Kommunen måste vara beredd på
att dessa personer kommer att vara i behov av olika former
av äldreboende inom en snar framtid.
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