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Nr 22
Nybyggnation av Orangeri – Rådrum i Stadsparken

2014-02-24

Dnr 2012/KS0786 299

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Lokalförsörjningsnämnden begär ett investeringsanslag
på 31,2 mnkr för nybyggnad av Orangeri – Rådrum i
Stadsparken. I investeringsbudget 2014 finns 25,0 mnkr
tillgängligt för projektet. Kommunstyrelsen beviljade
2013-02-18 Lokalförsörjningsnämnden projekteringsuppdrag för nybyggnation av ett Orangeri – Rådrum i
Stadsparken. I Budget 2013 hade Kommunfullmäktige
redan beslutat att avsätta 25,0 mnkr till projektet.
Parallellt med projekteringen har Miljö- och konsumentnämnden tillsammans med andra aktörer i kommunen
konkretiserat formerna för ett Orangeri – Rådrum. Den
övergripande idén är att det ska bli ett forum för att
kommunicera frågor om hållbar livsstil, stadsutveckling,
klimat, miljö och energi mellan Borås Stads verksamheter och boråsarna. Tanken är även att Orangeriet skall
innehålla ca 5 st permanenta arbetsplatser med befintlig
personal från Miljö- och konsumentnämnden. Miljö- och
konsumentnämnden arbetar även med att konkretisera
formerna för och senare upphandla en restauratör för att
driva köksentreprenaden.
Lokalförsörjningsförvaltningen har nu genomfört projekteringen och infordrat anbud. Nämnden redovisar att det
varit en komplex projektering som krävt flera utredningar
om tekniska lösningar. Då det inte heller finns något
liknande referensobjekt så har projekteringen i många fall
fått gå in mer i detalj för att kunna se om det är tekniskt
genomförbart. Projekteringen har därför ådragit sig relativt höga kostnader. Under projekteringen har även frågor
från förstudien klarlagts och i vissa fall lett till ändringar

från förstudiens intentionsdokument. Jämfört med förstudien har följande delar tillkommit:
• Vattenspel
• Solcellsanläggning
• Utvändigt solskydd
• Pålning och rivning av befintliga byggnader
Dessa tillägg kan beräknas till 2,25 mnkr vilket innebär
att projektet exklusive dessa poster förväntas bli ca 4,0
mnkr dyrare än Kommunfullmäktiges avsatta medel 25,0
mnkr.
Miljö- och konsumentnämnden beslutade på sitt möte
2014-01-21 att tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens förslag med tillägget att det planerade vattenspelet vid entrén
kvarstår i projektet. Nämnden anför att en förutsättning
för den planerade driften är det tillförs utökade kommunbidrag fr o m 2015. Lokalförsörjningsnämnden har kalkylerat med en hyra på 1,9 mnkr år 1. Till detta kommer
rena verksamhetskostnader som Miljö- och konsumentnämnden uppskattar till 1,1 mnkr. Sammantaget innebär
det en ökad årlig kostnad på 3,0 mnkr. I budget 2014 har
nämnden erhållit ett utökat kommunbidrag på 1,1 mnkr.
Kommunstyrelsen bedömer att Lokalförsörjningsnämndens investeringskalkyl är realistisk utifrån givna förutsättningar för projektet. Tillräckligt många anbud har inkommit vilket borgar för att prisnivån är ”marknadsmässig”.
Nybyggnationspriset per m2 BTA är höga 48 000 kr m2
och beror främst på komplexiteten i projektet. Den årligen
tillkommande kostnaden för hyran uppgår till 1,9 mnkr.
Till detta kommer planerade årliga verksamhetskostnader
på 1,1 mnkr. Då projektet innehåller utökade kontorsutrymmen för Miljökontoret förutsätter Kommunstyrelsen
att Lokalförsörjningsnämnden ser över nuvarande lokaldisposition i syfte att frigöra lokaler för annat ändamål.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

2014-02-10

Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag på 31 250 000 kr för nybyggnad av Orangeri
– Rådrum i Stadsparken.

Från Miljö- och konsumentnämnden
Till Kommunfullmäktige

Miljö- och konsumentnämnden ges i uppdrag att
utreda och anpassa de nuvarande lokalerna i Fullmäktigehuset.

Verksamheten i Orangeri/Rådrum
i Stadsparken

Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M) och Marie Fridén (M) till förmån för Annette Carlsons yrkande.
Se bilaga.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef

I samband med Kommunstyrelsens behandling av Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan om byggnation
av Orangeri/Rådrum i Stadsparken den 27 januari 2014
efterfrågades en närmare beskrivning av verksamhetens
innehåll. I det följande redovisas en bakgrund till projektet
samt en beskrivning av verksamheten.

Bakgrund
Glashuset i Stadsparken – arkitekttävlingen

Yrkande
Alternativt beslutsförslag

Anslagsframställan för nybyggnation av
Orangeri – Rådrum i Stadsparken Borås
Vid Kommunfullmäktiges sammanträden den 20 februari
2014 beslutades efter ett yrkande från (M) och (KD) att
ärendet skulle återremitteras.
Återremissen motiverades utifrån följande:
• Beslutsunderlaget är ofullständigt
• Miljö- och Konsumentnämndens PM ska inarbetas i
Kommunfullmäktiges beslutshandlingar
• Miljö- och Konsumentnämnden förväntas anpassa sina
kostnader (att rymmas inom budgetram)
Vår bedömning är att det förslag som nu förs fram inte
svarar mot det som vi önskade i vår återremiss.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Att Miljö- och Konsumentnämnden ej kan påräkna
utökad budgetram för att täcka ökande driftskostnader
hänförliga till Orangeri – Rådrum i Stadsparken
Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag
på 31 250 000 kr för nybyggnad av Orangeri – Rådrum i
Stadsparken.
För Moderata samlingspartiet
Annette Carlson
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Efter en arkitekttävling våren 2006 om ett glashus i
Stadsparken utsågs förslaget Orangeri från Wingårdhs
arkitektkontor till vinnare. Utgångspunkten för tävlingen
var att utveckla parkens potential som mötesplats för alla
boråsare. Genom att bygga ett glashus med ett rikt utbud
av aktiviteter ville man få människor i olika åldrar och
med olika intressen att hitta vägar in i parken sommar
som vinter och under en större del av dygnet. Parken
skulle därmed bli en tryggare plats att vistas på. När arkitekttävlingen väl var klar fanns dock ingen bärande idé
för verksamheten i glashuset och ingen som ville ta på sig
ansvaret för att organisera den.

Omtag 2011 – Rådrumskoncept och
medborgarmötesplats

Våren 2011 togs ett politiskt initiativ där idén om ett glashus i Stadsparken kombinerades med tankar om nya arbetssätt för att nå ett långsiktigt hållbart Borås där staden
utformas, planeras utvecklas utifrån ett helhetsperspektiv
med de sociala, ekologiska och ekonomiska dimensionerna
av hållbar utveckling väl tillgodosedda och integrerade.
Några av ledorden som formulerades var delaktighet och
sociala möten samt kunskap och handling. Vid ett möte
med bred representation av politiker och chefstjänstemän
gavs ett uppdrag att ta fram ett mer konkret förslag till hur
dessa intentioner skulle kunna förverkligas. Arbetet, som
genomfördes i en brett sammansatt projektgrupp under
ledning av Samhällsbyggnadsförvaltningen, resulterade i
rapporten ”Glashus i Stadsparken – Intentioner 2011-0923”. Rapporten presenterades vid en kommunalrådsberedning i oktober 2011 och låg till grund för att Lokalförsörjningsnämnden i 2012 års investeringsbudget fick pengar
ör att genomföra en förstudie.
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Redan här fanns en övergripande beskrivning av verksamhetsinnehållet – förutom ett café skulle glashuset innehålla ett rådrum med hållbar livsstil och konsumtion som
bärande tema. Miljöförvaltningen utpekades som ansvarig
för att driva och samordna verksamheten.

Inriktningen ska vara frekventa aktiviteter och hög
omsättning på den typ av mindre utställningar som ryms
i glashuset – det ska vara intressant att spontant besöka
glashuset och ta del av något man inte sett eller deltagit i
tidigare.

Nedan följer några citat ur rapporten från september 2011:
Mötesplatsen politiker – medborgare

”Glashus i Stadsparken

Stadsparken är en mötesplats för alla. Den är en vacker
grön lunga som soliga dagar lockar många boråsare.
Stadsparken är ett boråsarnas vardagsrum, och i en stad
med mer är 100 000 invånare är det av yttersta vikt att
hela parken andas kvalitet och stolthet. Parken ska kännas
trygg och vänlig.
Men – för att ännu fler ska hitta dit måste vi höja attraktionskraften. Vi vill göra parken mer tillgänglig och
åstadkomma att den utnyttjas ännu mer, och vid tider då
den idag inte är särskilt välbesökt. För att nå detta vill vi
försöka skapa en plats dit människor i olika åldrar och
med olika intressen väljer att söka sig sommar som vinter,
och vid olika tidpunkter på dygnet. Där teatern en gång
låg vill vi bygga en ny mötesplats för boråsarna i form av
ett glashus som ska rymma verksamhet på temat hållbar
livsstil.”
--”Verksamheter i glashuset

För att bli en levande mötesplats måste glashuset ha ett
livskraftigt innehåll. Miljön och det hållbara samhället ska
vara det bärande temat i glashuset. Glashuset ska bli ett
forum för frågor kring hur vi bygger den hållbara staden.
Ett ”rådrum” dit man kan vända sig för att få råd och
information om en hållbar livsstil, och en arena för debatt
och diskussion och ett utbud av intressanta aktiviteter på
detta tema.

Glashuset kan bli den naturliga mötesplatsen mellan
politiker och medborgare. Här kan politiker och aktuella
frågor finnas centralt i Borås och inför öppet fönster; inte
bakom Stadshusets barriär av Kungsleden och anonyma
kontorslokaler.
Ett givet inslag i verksamheten blir att skapa en plats för
kommunikation med boråsarna, ett skyltfönster där vi kan
visa stadens utveckling. Det kan handla om såväl det mer
närliggande i program och planer som översiktsplanering
och det ännu mer visionära. Naturligtvis med utgångspunkten att vi ska bygga den hållbara staden.

Kultur

Glashuset ska också vara en naturlig arena för Borås Stads
kulturverksamhet att nå ut och söka bredda sin publik.
Inslag från kulturförvaltningen bör vara en given del av de
aktiviteter som bidrar till att göra glashuset till en spännande mötesplats.
Därutöver kan en rad olika aktiviteter vara möjliga i glashuset och bidra till att göra det till en levande mötesplats
i centrum. En förutsättning är dock att aktiviteterna kan
anpassa sig till lokalernas förutsättningar. Byggnadens
arkitektoniska kvaliteter och karaktär som glashus och
orangeri måste vara säkerställda, med tanke på husets plats
i Stadsparken.

Café
Rådrummet

Rådrummet ska vara ett gemensamt forum för alla
Borås Stads verksamheter att kommunicera frågor om
hållbar livsstil och stadsutveckling. Det byggs kring en
fast bemanning med rådgivning om hållbar livsstil och
konsumtion – konsument, energi och klimat samt miljö.
Dessa funktioner kompletteras med en samordnare för
program där alla aktörer i Borås Stad förutsätts medverka.
Även samarbeten med externa aktörer och föreningsliv
bör kunna utvecklas och ge förutsättningar för ett aktivt
medborgarengagemang. Genom sitt centrala läge bör
glashuset också utrustas för att kunna möta en efterfrågan
på enklare service typ turistbyrå.

Ett café ska finnas som en naturlig träffpunkt i glashuset.
Strävan ska vara att caféet serverar ett närproducerat och
ekologiskt utbud. Det är också ett önskemål med omfattande öppettider.”
---
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”Drift

Budget 2014

Verksamhetens fasta anläggningar och fasta verksamheter
kräver kontinuitet och tydligt driftansvar som garanti för
en fungerande bas för aktiviteter.

I budgeten för 2014 tillfördes Miljö- och konsumentnämnden ytterligare medel, 1,1 mnkr, för delårsdrift av verksamheten i Orangeriet med Rådrummet, som nämns som en
arena för att kommunicera frågor om hållbar livsstil. Det
handlar om lokalhyra, verksamhetsmedel samt en tjänst
som kommunikatör. Till Miljö- och konsumentnämndens budgetförslag för 2014 fanns en verksamhetsplan för
Orangeriet bilagd. I investeringsbudgeten 2014 avsattes 1,8
mnkr för inventarier och utrustning i Orangeriet.

Fastighetsförvaltning

Lokalförsörjningsförvaltningen

Isbana, lekplats och övrig parkdrift Tekniska förvaltningen
Växtlighet och grönska i huset

Tekniska förvaltningen

Verksamheter

Miljöförvaltningen

Marknadsföring

Miljöförvaltningen”

Café

Entreprenör”

I den politiska inledningen till Budget 2014 finns liknande skrivningar om Orangeriet med Rådrummet som 2013.

--Förstudien

Planerad verksamhet

Under fösta halvåret 2012 genomförde Lokalförsörjningsförvaltningen en förstudie. En rapport med ett förslag om
ett Orangeri/Rådrum var klar i juni och presenterades vid
en kommunalrådsberedning i augusti 2012. Lokalförsörjningsförvaltningen hade då gjort en kalkyl för byggnationen som landade på 25 mnkr.

Verksamhetsidé

Budget 2013

Med förstudien som underlag avsattes medel i investeringsbudgetarna för 2013 och 2014. I driftbudgeten för
2013 fick Miljö- och konsumentnämnden ett utökat
kommunbidrag på 0,6 mnkr för en projektledartjänst som
skulle arbeta med ”utvecklingen av ett Rådrum som är ett
forum för Boråsarna att vända sig till för att få information och vägledning i hållbarhetsfrågor”.
I Budget 2013 finns också en skrivning om Rådrummet i
den politiska inledningen:
”Under 2013 börjar Miljöförvaltningen tillsammans med
andra aktörer i kommunen utreda formerna för ett kommungemensamt rådrum. Rådrummet är ett gemensamt
forum där frågor om hållbar livsstil, stadsutveckling,
klimat, miljö och energi kommuniceras mellan Borås
Stads verksamheter och boråsarna. I konceptet ges också
förutsättningar för en mötesplats för ökat medborgarengagemang, vilket innebär att rådrummet kan bli en plats för
stadsutvecklingsfrågor och medborgarinflytande.
Rådrummet mitt i Stadsparken är även tänkt som en mötesplats med café där alla boråsare, gammal som ung, kan
mötas. En mötesplats där boråsarna och kommunens verksamheter kan bedriva en mångfald av olika aktiviteter.”
I ett annat avsnitt i den politiska inledningen nämns
Orangeriet och Rådrummet som en ny arena och mötesplats för medborgardialog.
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Verksamhetsidén för Orangeriet och Rådrummet är i allt
väsentligt den samma som funnits med sedan september
2011 då rapporten med intentioner för ett glashus i Stadsparken presenterades.
Verksamheten ska
• vara en mötesplats för boråsarna i linje med Borås 2025
inkl café/restaurang,
• innehålla ett ”Rådrum” med hållbar utveckling som
bärande tema,
• vara ett forum för Borås Stads verksamheter att kommunicera frågor om hållbar konsumtion och stadsutveckling,
• samarbeta med externa aktörer för medborgarengagemang,
• vara en mötesplats mellan politik och medborgare – en
arena för medborgardialog,
• byggas kring Miljöförvaltningens rådgivning inom konsument, energi och miljö kompletterad med projektledare och generalistkompetens inom kommunikation
• vara en verksamhet med ett ”hela staden-perspektiv”
– samverkan mellan samtliga förvaltningar och bolag
liksom Boråssamhället i övrigt.
Bemanning

Grundstommen till verksamheten utgörs av befintliga resurser från Miljöförvaltningen – Rådrummet kommer att
byggas kring dessa. Det övergripande temat för verksamheten är ”Hållbar konsumtion” och här kommer att finnas
en arbetsgrupp med kompetenser inom
• Konsumentrådgivning
• Energi- och klimatrådgivning
• Ekologisk hållbarhet
• Fairtrade City
• Projektledning och kommunikation
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Verksamheten hålls samman av en projektledare. Övriga tjänster som är aktuella att flytta till Rådrummet är
energi- och klimatrådgivare, miljöutredare, konsumentrådgivare samt kommunikatör. Exakt hur bemanningen
ska se ut är inte klart i dagsläget. En arbetsgrupp inom
förvaltningen har i uppdrag att titta på arbetsmetodik
och arbetsformer – det handlar inte om att bara flytta
kontorsarbetsplatser från Stadshuset till Stadsparken. En
viktig fråga är t ex tillgängligheten, Rådrummets öppettider måste anpassas till boråsarnas behov. Resultatet av det
arbetet kommer att ligga till grund för hur verksamheten
ska organiseras och bemannas. Rådrummet kommer att
innebära stora förändringar för berörda medarbetare, men
så länge det inte finns beslut om byggnationen är det inte
relevant att fatta några beslut på detaljnivå.

En arena för hela Borås Stad

Det är viktigt att understryka att Orangeriet och Rådrummet är en angelägenhet – och möjlighet – för alla Borås
Stads verksamheter och inte enbart en fråga för Miljö- och
konsumentnämnden och Miljöförvaltningen. Vad vi tagit
på oss är att svara för en grundverksamhet i Rådrummet
och att planera, organisera och samordna alla de aktiviteter som den här nya arenan ger möjligheter till. I juni
2013 hölls en första workshop med bred uppslutning från
förvaltningar och bolag för att börja mejsla ut möjliga
aktiviteter. Så snart beslut är fattade om byggnationen
kommer ett ”programråd” att skapas för att mer i detalj
planera de för staden gemensamma aktiviteterna. Några
exempel från workshopen i juni är:
• Föredrag och dialog inom stadsutveckling och hållbarhet
• Utställningar av pågående detaljplaner
• Interaktiv stadsplanering
• Politiska debatter
• Medborgardialoger
• Start för skulptur och stadsvandringar
• Kulturarrangemang såsom författarkvällar, viskvällar,
språkcafé, dans och teateruppvisningar
• Lunchföreläsningar
• Hållbar/schysst modevisning
• Sy om dina kläder
• Klädotek- möjlighet att låna kläder
• Minibibliotek
• Familjedagar på temat hållbarhet
• Utbildningar/seminarier inom t ex miljö, Fairtrade och
klimat
• Visa upp vad du kan förändra som privatperson i ditt
hem för att t ex spara energi och tänka på miljön
• Mediacenter under större aktiviteter i Borås
• Presskonferenser

•
•
•
•

Enklare turistinformation
Exempel på hållbara installationer
Stadsodling
Föredrag om stadens parker

Generellt gäller att utbudet av aktiviteter ska vara attraktivt, varierat och tillgängligt. Några nyckelord för
verksamheten är att den ska vara inbjudande, informativ,
interaktiv, inkluderande och identitetsskapande.

Café/restaurang

En viktig pusselbit för att Orangeriet ska bli den attraktiva
mötesplatsen är café/restaurangdelen. Denna är tänkt att
drivas av en extern entreprenör som Lokalförsörjningsförvaltningen kommer att träffa avtal med. Miljöförvaltningen har medverkat i arbetet med att ta fram en kravspecifikation som en restauratör ska uppfylla. Det handlar
bl a om att det ska finnas ett utbud som tilltalar många
boråsare, såväl fika som mat, med ekologisk och Fairtradeprofil i linje med verksamhetens hållbarhetstema. Vidare
innehåller specifikationen krav på öppettider (även kvällar
och helger) samt formuleringar om hur café/restaurang
och verksamheten i Rådrummet ska interagera.

Resurser

Redan tidigt i diskussionerna om ett glashus i Stadsparken
slogs fast att en bärkraftig verksamhet kräver en grundbemanning med fast personal. Genom användning av inom
Miljöförvaltningen befintliga rådgivningsresurser möjliggörs bemanningen av en verksamhet i Stadsparken till stor
del inom budgetram. Tillkommande nya uppgifter, som
att samordna en bred verksamhet för hela stadens räkning
och att möta de många olika frågor från boråsarna som
kan förväntas bli aktuella, har det naturligtvis inte funnits
några resurser till inom Miljöförvaltningen. Självklart har
det heller inte funnits utrymme för att bära kostnader för
en utökad verksamhet av kommungemensam karaktär
eller hyreskostnader för en byggnad i Stadsparken. Detta
har Miljö- och konsumentnämnden tydligt framfört och,
som nämnts ovan, fått gehör för i budgetarna för 2013
och 2014. Av nämndens budgetförslag för 2014, avsnittet
Nämndens förbättrings- och förändringsområden framgår
följande:
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Orangeri med Rådrum i Stadsparken

Orangeriet i Stadsparken kommer att bli ett forum för dialog, information och rådgivning kring en hållbar livsstil.
En verksamhet som med tillräckliga resurser har förutsättningar att bli helt unik i landet. Övergripande syften är att
Orangeriet ska
• bidra till att skapa en trygg och levande stadspark
• vara en spännande och attraktiv mötesplats
• inspirera och engagera till samtal och diskussioner om
stadsutveckling och hållbar utveckling
• vara en arena för medborgardialog.
Projekteringen av byggnaden har slutförts i maj 2013 och
underlag för upphandling av byggnationen lämnas ut i
augusti. Färdigställande av byggnaden och driftstart av
verksamheten planeras till hösten 2014.
Miljöförvaltningen kommer att ha den samordnande
funktionen för verksamheten i Orangeriet, men samtliga
förvaltningar och bolag inom Borås Stad förväntas medverka till innehållet. Samverkan ska också ske med olika
externa aktörer. Allt med hållbar utveckling som bärande
tema. En verksamhetsplan för Orangeriet finns i bilaga till
budgetförslaget.
Till en del kommer resurserna att utgöras av befintlig personal från Miljöförvaltningen inom energi- och klimatrådgivning, konsumenträtt och miljö samt den projektledare
som redan finns på plats. Inför 2014 krävs en utökning av
kommunbidraget avseende lokalhyra, utökning av personalen med en tjänst som kommunikatör/lots fr o m andra
halvåret 2014 samt medel för verksamhet och kommunikation. Därutöver krävs medel av engångskaraktär för
anskaffning av utrustning och inventarier som inte ingår i
byggnationen. Beloppen framgår nedan.
Utökad driftram, tkr

2014

2015

Hyra inkl. värme, el och VA

600

1 700

Personal; kommunikatör

300

600

Verksamhetsmedel

300

300

Kommunikation
Summa
Inventarier och utrustning, tkr

200

200

1 400

2 800

2014

Växter

200

Inredning; inom- och utomhus

600

Teknisk utrustning; ljud och ljus

1 000

Summa

1 800
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I den av Kommunfullmäktige beslutade budgeten har
utökningen av kommunbidraget 2014 reducerats till 1 100
tkr med hänvisning till försenad driftstart. Inventarier
och utrustning finns med i investeringsbudgeten enligt
nämndens förslag.
I yttrandet över Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan påtalar nämnden, precis som i budgetärendet, att
för 2015 måste kommunbidraget justeras till helårsdrift.
Eftersom byggnationen har blivit väsentligt dyrare så
påverkas hyreskostnaden, vilket nämnden också måste
kompenseras för.
När några av Miljöförvaltningens medarbetare flyttar till
permanenta arbetsplatser i Orangeriet frigörs arbetsplatser i Stadshuskvarteret. Förvaltningen kommer att ha en
dialog med Lokalförsörjningsförvaltningen om hur dessa
ska hanteras.

En unik verksamhet

Genom Orangeriet med Rådrummet kommer Borås Stad
att ligga i framkant när det gäller att kommunicera hållbarhetsfrågor och skapa förutsättningar för en dialog med
medborgarna. Inspiration har hämtats från många håll,
men den helhet som den planerade verksamheten i
Orangeriet utgör är helt unik i landet. Genom en sådan
här satsning visar vi att vi menar allvar med Borås 2025
Vision och strategi där hållbar utveckling – socialt, ekonomiskt och ekologiskt, ska genomsyra verksamheten!
MILJÖ- OCH KONSUMENTNÄMNDEN
Heit Ernits
Lars-Gunnar Comén Anita Persson
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
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Från Miljö- och konsumentnämnden
Protokollsutdrag 2014-01-21

§6
Nybyggnation av Orangeri — Rådrum
i Stadsparken Anslagsframställan från
Lokalförsörjningsnämnden
Yttrande till Kommunstyrelsen

Den totala hyreskostnaden för objektet är enligt Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan beräknad till 1 920
tkr, vilket är ca 350 tkr mer än vad som tidigare angetts.
Rådrummet förutsätter att Miljö- och konsumentnämnden fr o m budget 2015 tillförs medel för att täcka helårsdrift av verksamheten samt lokalkostnader på faktisk nivå.
Miljöförvaltningen föreslår att Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan tillstyrks med tillägget att vattenspelet vid entrén ska kvarstå i projektet.

Sammanfattning

Lokalförsörjningsnämnden har den 17 december 2013
beslutat att föreslå Kommunfullmäktige godkänna nämndens förslag avseende nybyggnad av Orangeri – Rådrum
i Stadsparken till en sammanlagd investeringsutgift på
30 315 488 kronor. Jämfört med de 25 000 tkr som avsatts
i den godkända investeringsbudgeten, baserat på förstudien, innebär detta en markant ökning även om en viss
nedjustering skett jämfört med Lokalförsörjningsförvaltningens första beräkning.
Som framgår av Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan finns flera rimliga orsaker till att byggnationen,
efter slutförd projektering och inkomna anbud, har visat
sig bli avsevärt dyrare än vad som kalkylerades med förstudien som underlag. Det handlar om en komplex projektering av en helt unik byggnad som krävt mer omfattande
tekniska utredningar än vad som är vanligt. Vidare har
nya funktioner som vattenspel vid entrén, solcellsanläggning samt utvändiga solskydd tillkommit. Dessutom var
pålning för byggnaden samt rivning av befintlig kiosk
samt arkader inte inräknade i kalkylen från förstudien.

Beslutsunderlag

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 januari 2014.

Miljö- och konsumentnämndens beslut

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan för nybyggnad av
Orangeri – Rådrum i Stadsparken med tillägget att det
planerade vattenspelet vid entrén ska kvarstå i projektet.
En förutsättning för den planerade driften är att nämnden
fr o m budget 2015 tillförs kommunbidrag för helårsdrift
av verksamheten inklusive faktiska lokalkostnader.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Lokalförsörjningsnämnden

När det gäller det planerade vattenspelet vid entrén är det
Miljöförvaltningens uppfattning att detta bör kvarstå i
projektet. Det är en viktig del i gestaltningen av den yttre
miljön runt Orangeriet och en del i den övriga upprustning av Stadsparken som planeras runt byggnaden med
utomhusscen, dansbana och isbana.
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2013-12-17
Från Lokalförsörjningsnämnden
Till Kommunfullmäktige

Anslagsframställan för nybyggnad av
Orangeri – Rådrum, Stadsparken,
kv Innerstaden 1:2
Projektets handläggning

Projektet har sin grund i en arkitekttävling arrangerad av
Borås Stad år 2006 gällande ett glashus med serveringsfunktion på ungefär den plats där Borås Stadsteater (riven
1983) tidigare legat. Förslaget ”Orangeri” av Wingårdh
Arkitektkontor utsågs till vinnare, men något konkret
projekt formulerades inte.
Under 2011 återupptog Borås Stad diskussionen om
projektet, och ett nytt programdokument kallat ”Glashus
i stadsparken, Intentioner 2011-09-23’ togs fram av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Programmet presenterades
på en kommunalrådsberedning 2011-10-03. Dokumentet
beskriver ett blandat programinnehåll, där serveringen
kompletterats med verksamheter som syftar till att göra
huset till en mötesplats med hållbar livsstil som bärande
tema. Med detta intentionsdokument som underlag
genom- fördes en förstudie under år 201 2 i avsikt att verifiera projektets genomförbarhet och göra en kostnadskalkyl möjlig. I förstudiearbetet deltog flera förvaltningar och
förstudien slutredovisades i en kommunalrådsberedning
den 27 augusti, 2012.
Kommunstyrelsen beviljade projekteringsuppdrag 201302-18. Såsom Lokalförsörjningsnämnden beskrev så låg
det ett uppdrag i Kommunfullmäktiges budget 2013, att
Miljö- och konsumentnämnden inför budget 2014 utreder
formerna för, och driftekonomiska konsekvenser av, ett
kommungemensamt rådrum. Avsikten är att skapa en
mötesplats för ett ökat medborgarengagemang.
Projektet finns med i Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2013 med en bedömd budget av 25 000 000 kr.
Inför Lokalförsörjningsnämnden sammanträde gav dess
presidium förvaltningen i uppdrag att se över kostnadsbilden. Förvaltningen har nu sett över kostnadsbilden och
gett förslag till besparingar, vilka redovisas nedan.

Projektbeskrivning och mål
Lokalförsörjningsförvaltningen har nu genomfört projekteringen av projektet och infordrat anbud. Sammanfattningsvis har det varit en komplex projektering som krävt
flera utredningar om tekniska lösningar. Då det inte heller
finns något liknande referensobjekt, kanske till och med
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i Sverige, så har projekteringen i många fall fått gå in mer
i detalj för att kunna se om det är tekniskt genomförbart.
Projekteringen har därför ådragit sig relativt höga kostnader. Under projekteringen har även frågor från förstudien
klarlagts och i vissa fall lett till ändringar från förstudiens
intentionsdokument. De största förändringarna redovisas
nedan.
Från förstudien fanns ett förslag att lägga en vattenspegel vid den östra delen av byggnaden. Tillsammans med
Tekniska förvaltningen och Wingårdhs arkitektkontor
beslöts under projekteringen att denna skulle ersättas med
ett vattenspel bestående av 8 st ljussatta vattenpelare som
varierar i höjd och tid. Vattenspelet kommer att placeras
vid huvudentrén.
Vidare gjordes under projekteringen ytterligare simuleringar över inomhusklimatet och bedömningar över
rumstemperaturer. Noggrannare studier visade att
temperaturerna kunde nå så högt att det förelåg en risk
för komfortproblem. Beslut togs att vidta åtgärder för att
förbättra solskyddet. Byggnaden kommer därför nu istället
förses med utvändiga solskydd i form av zipscreen.
Då en bärande tanke för projektet är hållbart byggande
utvecklades under projekteringen ett förslag med att förse
bygganden med solceller. Anläggningen ger ett tillskott av
el- energi till byggnaden om 6kWh/m2, år, vilket givetvis
är positivt för energibalansräkningen. Ur pedagogisk synvinkel redovisas eltillskottet på en tablå i rådrummet.
Vid den geotekniska undersökningen påträffades torv
vid provborrningen. För att klara byggtoleranserna fanns
alternativen urskiftning av torven eller pålning. Det senare
alternativet valdes vilket på grund av ekonomiska och
produktionstekniska skäl.
Ovanstående arbeten ingick inte i kostnadsberäkningen
som presenterades i projekteringsframställan och har
därför särredovisats i anslagsframställan. Generellt har det
varit ett svårkalkylerat hus och erfarenheterna av kostnadsbilden för denna typ av byggnad är osäker. I anslagsframställan tillkommer även kostnader för rivning av befintlig
kioskbyggnad och pelararkader.
I projektet ingår köksinventarier till ett flexibelt kök för
att klara kaféverksamhet, à la carte/buffé eller enklare
lunchrestaurang.
Från projekteringsframställan har anslutningskostnaderna
ökat, vilket beror på att byggnaden nu ansluts med fjärrvärme och fjärrkyla. Detta harmoniserar med Borås Stads
ambitioner med kretsloppsstaden.
Tillgängligheten för personer med funktionshinder har
tillgodosetts i såväl yttre som inre miljö enligt riktlinjer
framtagna av Västra Götalandsregionen.
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Marken runt byggnaden är projekterad tillsammans med
Tekniska förvaltningen, då denna förvaltning kommer blir
ansvarig för driften.
Parallellt med projekteringen har Miljö- och konsumentnämnden tillsammans med andra aktörer i kommunen
konkretiserat formerna för ett Orangeri – Rådrum. Den
övergripande iden är att det ska bli ett forum för att
kommunicera frågor om hållbar livsstil, stadsutveckling,
klimat, miljö och energi mellan Borås Stads verksamheter
och boråsarna. Miljö- och konsumentnämnden arbetar
även med att konkretisera formerna för och senare upphandla en restauratör för att driva köksentreprenaden.
Projektet kommer att samordnas i tid med Tekniska
förvaltningen entreprenad med genomförande av byggnation av utomhusscen, dansbana och permanent isbana. I
projekt Orangeri – Rådrum ingår arbetet med schakt och
underbyggnad under dessa ytor, då de under byggtiden
behövs som upplag för containrar, material m m. Tekniska
förvaltningens projekt finns med i Kommunfullmäktiges
investeringsbudget med en total kostnad av 5 000 000 kr.
Inventarier och mediateknik för information och annonsering ingår ej utan hanteras av verksamheten. Detta finns
också med i Kommunfullmäktiges investeringsbudget
med en total kostnad av 1 800 000 kr.
Målsättningen för projektet är en preliminär byggstart i
februari år 2014 med ett färdigställande i oktober samma år.

Redovisning av förslagets utgifter

Nybyggnad av Orangeri – Rådrum, bruttoarea 630 m2.
Sammanställning av ekonomiska data är baserad på inkomna anbud.
Utgiften är beräknad enligt följande:

kr

Byggentreprenad

20 750 000

Markentreprenad

5 034 000

Projektering

2 537 000

Kontroll och besiktning

350 000

Bygglov och anslutningsavgifter

770 000

Oförutsett

1 100 000

Byggherrekostnad

1 000 000

Ränta under byggtid

Som förslag kan vattenspelet vid huvudentrén helt tas
bort. Det ersätts inte med någon annan utsmyckning. Vidare kan den textilmönstrade stensättningen av granitplattor (granit med variation av bergartsammansättning för
olika ”färg”) runt byggnaden göras enklare. Som förslag
utförs granit i en ’färg”. Samtidigt har en förhandling och
mängdjustering gjorts i markentreprenaden.
kr
Tidigare redovisat anslag

31 641 000

Avdrag vattenspel

-700 000

Avdrag stenbeläggning

-230 000

Upphandling av markentreprenad

-395 512

Summa utgifter för bygg, projektering, exkl moms

30 315 488

Investeringsutgifter, inklusive kostnader för ersättningslokaler, utslagen per m7 (BTA) är 48 119 kronor.
Hyran för objektet år 1 är 1 920 300 kronor. Kapitalkostnaden är beräknad enligt real annuitet.
Investeringen föreslås avskrivas på 33 år respektive 20 år.
Lokalförsörjningsnämnden ställer sig frågande till det
pedagogiska värdet av att bedriva informativt arbete kring
miljö och hållbarhet i ett hus med så förhållandevis låg
energieffektivitet. Lokalförsörjningsnämnden noterar även
problemen och utmaningarna kring kondens på utsidan av
glasfasaden.
Då kostnadsbilden för projektet trots Lokalförsörjningsförvaltningens besparingsförslag markant överstiger av
Kommunfullmäktige godkänd investeringsbudget och
ytterligare besparingar är orealistiska, utan att väsentligt
förändra förutsättning för verksamheten föreslår Lokalförsörjningsnämnden, under förutsättning att Miljö- och
konsumentnämnden tillstryker projektet, att Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag avseende nybyggnad av Orangeri Rådrum Stadsparken till en sammanlagd investeringsutgift av
30 315 488 kronor exkl moms.
LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN
Falco Güldenpfennig
Lars Nordin
Ordförande		 Förvaltningschef

100 000

Summa utgifter för bygg, projektering, exkl moms 31 641 000
Vattenspel

700 000

Solcellsanläggning

250 000

Utvändigt solskydd

500 000

Pålning och rivning bef byggnader

800 000

Summa tillkommande utgifter för projektet,
exkl moms (inräknade i kostnader ovan)

2 250 000
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Wingårdh Arkitektkontor AB

A1 1:200
A3 1:400

A-00.1-0001

NUMMER

BET

E. Wallinder
2013-10-01
A. Olausson
NYBYGGNAD ORANGERI / RÅDRUM
SITUATIONSPLAN

ANSVARIG

DATUM

HANDLÄGGARE

tel. +46 (0)31 60 64 50

E. Wallinder

RITAD/KONSTR. AV

tel. +46 (0)31 700 10 90

Tengbom AB

DROTTNINGGATAN 12, 411 14 GÖTEBORG

tel. +46 (0)33 10 80 13

tel. +46 (0)10 505 93 00

tel. +46 (0)33 430 97 00

tel. +46 (0)739 402 414

tel. +46 (0)31 743 70 00

THERES SVENSSONS GATA 11, SE-402 76 GÖTEBORG

Akustikon

STUREGATAN 31, SE-503 42 BORÅS

Mark & Landskap i Väst AB

MARIEDALSGATAN 5, SE-503 38 BORÅS

ÅF Infrastructure AB

ALBANOLIDEN 5, SE-506 30 BORÅS

Bengt Dahlgren AB

DAMMBÄCKSVÄGEN 12, SE-438 35 LANDVETTER

Taito Glas & Bygg AB

KUNGSGATAN 10 A, SE-411 19, GÖTEBORG
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DATUM

A1 1:100
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A-40.1-1001

NUMMER

BET

E. Wallinder

HANDLÄGGARE

tel. +46 (0)31 60 64 50

tel. +46 (0)31 700 10 90

tel. +46 (0)33 10 80 13

tel. +46 (0)10 505 93 00

tel. +46 (0)33 430 97 00

tel. +46 (0)739 402 414

tel. +46 (0)31 743 70 00

2013-10-01
A. Olausson
NYBYGGNAD ORANGERI / RÅDRUM
PLAN 1

E. Wallinder

RITAD/KONSTR. AV

DROTTNINGGATAN 12, 411 14 GÖTEBORG

Tengbom AB

THERES SVENSSONS GATA 11, SE-402 76 GÖTEBORG

Akustikon

STUREGATAN 31, SE-503 42 BORÅS

Mark & Landskap i Väst AB

MARIEDALSGATAN 5, SE-503 38 BORÅS

ÅF Infrastructure AB

ALBANOLIDEN 5, SE-506 30 BORÅS

Bengt Dahlgren AB

DAMMBÄCKSVÄGEN 12, SE-438 35 LANDVETTER

Taito Glas & Bygg AB

KUNGSGATAN 10 A, SE-411 19, GÖTEBORG

Wingårdh Arkitektkontor AB
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TAKLUCKA ENL BESKRIVNING

ALLA MÅTT I MILLIMETER.
ALLA PLUSHÖJDER I METER.

FÖRKLARINGAR
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A-40.1-2001

NUMMER

BET

E. Wallinder
2013-10-01
A. Olausson
NYBYGGNAD ORANGERI / RÅDRUM
PLAN 2

ANSVARIG

DATUM

HANDLÄGGARE

tel. +46 (0)31 60 64 50

E. Wallinder

RITAD/KONSTR. AV

tel. +46 (0)31 700 10 90

Tengbom AB

DROTTNINGGATAN 12, 411 14 GÖTEBORG

tel. +46 (0)33 10 80 13

tel. +46 (0)10 505 93 00

tel. +46 (0)33 430 97 00

tel. +46 (0)739 402 414

tel. +46 (0)31 743 70 00

THERES SVENSSONS GATA 11, SE-402 76 GÖTEBORG

Akustikon

STUREGATAN 31, SE-503 42 BORÅS

Mark & Landskap i Väst AB

MARIEDALSGATAN 5, SE-503 38 BORÅS

ÅF Infrastructure AB

ALBANOLIDEN 5, SE-506 30 BORÅS

Bengt Dahlgren AB

DAMMBÄCKSVÄGEN 12, SE-438 35 LANDVETTER

Taito Glas & Bygg AB

KUNGSGATAN 10 A, SE-411 19, GÖTEBORG
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A. Olausson
NYBYGGNAD ORANGERI / RÅDRUM
TAKPLAN

E. Wallinder
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Tengbom AB

THERES SVENSSONS GATA 11, SE-402 76 GÖTEBORG

Akustikon

STUREGATAN 31, SE-503 42 BORÅS

Mark & Landskap i Väst AB

MARIEDALSGATAN 5, SE-503 38 BORÅS

ÅF Infrastructure AB

ALBANOLIDEN 5, SE-506 30 BORÅS

Bengt Dahlgren AB

DAMMBÄCKSVÄGEN 12, SE-438 35 LANDVETTER

Taito Glas & Bygg AB

KUNGSGATAN 10 A, SE-411 19, GÖTEBORG

Wingårdh Arkitektkontor AB
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E. Wallinder
2013-10-01
A. Olausson
NYBYGGNAD ORANGERI / RÅDRUM
SEKTION A-A, B-B

ANSVARIG

DATUM

HANDLÄGGARE

tel. +46 (0)31 60 64 50

M. Olausson

RITAD/KONSTR. AV

tel. +46 (0)31 700 10 90

Tengbom AB

DROTTNINGGATAN 12, 411 14 GÖTEBORG

tel. +46 (0)33 10 80 13

tel. +46 (0)10 505 93 00

tel. +46 (0)33 430 97 00

tel. +46 (0)739 402 414

tel. +46 (0)31 743 70 00

THERES SVENSSONS GATA 11, SE-402 76 GÖTEBORG

Akustikon

STUREGATAN 31, SE-503 42 BORÅS

Mark & Landskap i Väst AB

MARIEDALSGATAN 5, SE-503 38 BORÅS

ÅF Infrastructure AB

ALBANOLIDEN 5, SE-506 30 BORÅS

Bengt Dahlgren AB

DAMMBÄCKSVÄGEN 12, SE-438 35 LANDVETTER

Taito Glas & Bygg AB

KUNGSGATAN 10 A, SE-411 19, GÖTEBORG

448 001

SKALA

PLAN 2
PLAN 1

SIGN

ORANGERI / RÅDRUM I STADSPARKEN
K

A

UPPDRAG.NR

A

BET

HÄNVISNINGAR

FÖRESKRIFTER

ALLA MÅTT I MILLIMETER.
ALLA PLUSHÖJDER I METER.

FÖRKLARINGAR

kommunfullmäktiges handlingar | 20 Mars 2014

B 144

C:\Revitprojekt\A-448001-Orangeri_Rådrum_Borås-Central_mao.rvt

2013-09-30 17:09:11

FASAD MOT SYDVÄST

1

FASAD MOT NORDOST

4

2

3

B

28697

A-40.2-0001

B

A-40.2-0001

B

A-40.2-0001

B

A-40.2-0001

3

2

4

1

TAKSARG

PLAN 2

PLAN 1

+136,614

+132,500

PLAN 1

+132,500

TAKNOCK

PLAN 2

+136,614

+139,080

TAKSARG

+139,080

+140,560

TAKNOCK

+140,560

0 1
METER

2

5

SKALA 1:100 i A1-format (1:200 i A3-format)
10

DATUM

BYGGLOV

ÄNDRINGEN AVSER

SK

AK

M

E

V

ANSVARIG

DATUM

A1 1:100
A3 1:200

A-40.3-0001

NUMMER

BET

E. Wallinder

HANDLÄGGARE

tel. +46 (0)31 60 64 50

tel. +46 (0)31 700 10 90

tel. +46 (0)33 10 80 13

tel. +46 (0)10 505 93 00

tel. +46 (0)33 430 97 00

tel. +46 (0)739 402 414

tel. +46 (0)31 743 70 00

2013-10-01
A. Olausson
NYBYGGNAD ORANGERI / RÅDRUM
FASAD MOT NORDOST, SYDVÄST

M. Olausson

RITAD/KONSTR. AV

DROTTNINGGATAN 12, 411 14 GÖTEBORG

Tengbom AB

THERES SVENSSONS GATA 11, SE-402 76 GÖTEBORG

Akustikon

STUREGATAN 31, SE-503 42 BORÅS

Mark & Landskap i Väst AB

MARIEDALSGATAN 5, SE-503 38 BORÅS

ÅF Infrastructure AB

ALBANOLIDEN 5, SE-506 30 BORÅS

Bengt Dahlgren AB

DAMMBÄCKSVÄGEN 12, SE-438 35 LANDVETTER

Taito Glas & Bygg AB

KUNGSGATAN 10 A, SE-411 19, GÖTEBORG

Wingårdh Arkitektkontor AB
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DATUM

A1 1:100
A3 1:200

A-40.3-0002

NUMMER

BET

E. Wallinder

HANDLÄGGARE

tel. +46 (0)31 60 64 50

tel. +46 (0)31 700 10 90

tel. +46 (0)33 10 80 13

tel. +46 (0)10 505 93 00

tel. +46 (0)33 430 97 00

tel. +46 (0)739 402 414

tel. +46 (0)31 743 70 00

2013-10-01
A. Olausson
NYBYGGNAD ORANGERI / RÅDRUM
FASAD MOT NORDVÄST, SYDOST

M. Olausson

RITAD/KONSTR. AV

DROTTNINGGATAN 12, 411 14 GÖTEBORG

Tengbom AB

THERES SVENSSONS GATA 11, SE-402 76 GÖTEBORG

Akustikon

STUREGATAN 31, SE-503 42 BORÅS

Mark & Landskap i Väst AB

MARIEDALSGATAN 5, SE-503 38 BORÅS

ÅF Infrastructure AB

ALBANOLIDEN 5, SE-506 30 BORÅS

Bengt Dahlgren AB

DAMMBÄCKSVÄGEN 12, SE-438 35 LANDVETTER

Taito Glas & Bygg AB

KUNGSGATAN 10 A, SE-411 19, GÖTEBORG

Wingårdh Arkitektkontor AB
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Nr 23
Överenskommelse om mottagande och bosättning av
nyanlända invandrare
2014-02-24

Dnr 2014/KS0125 133

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen lägger nu fram ett förslag om kommunens åtagande om mottagning och bosättning av
nyanlända invandrare. Kommunstyrelsen har enligt sitt
reglemente att svara för övergripande frågor om flyktingmottagning. Därför kommer detta förslag från Kommunstyrelsen och inte Arbetslivsnämnden, som är den nämnd
som i övrigt ansvarar för detta verksamhetsområde. Det är
respektive länsstyrelse som förhandlar med kommunerna.
Kommunfullmäktige behandlade senast ett motsvarande
ärende 21 januari 2010. Kommunstyrelsen fick då ett
bemyndigande att teckna avtal inom en tidigare godkänd
total ram på att ta emot 150 flyktingar per år.
Det finns nu en överenskommelse som gäller tills vidare
att Borås skall ta emot 150 nyanlända varav 100 som
anvisas av Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket och
50 som beräknas bosätta sig på egen hand.
Det nya avtalet innebär att kommunen tar emot 30
nyanlända som anvisas av Arbetsförmedlingen eller
Migrationsverket. Dessutom finns ett planeringstal på att
200 personer beräknas bosätta sig på egen hand per år.
Detta innebär totalt 230 personer, det vill säga en ökning i
förhållande till tidigare fullmäktigebeslut.

Kommunstyrelsen föreslår nu att Kommunfullmäktige
tar beslut om den totala volymen i kombination med att
styrelsen får ett bemyndigande att godkänna överenskommelsen i sin helhet.
Som bilaga till denna framställning finns överenskommelsen i sin helhet och en beskrivning av berörda myndigheters uppgifter inklusive de statliga ersättningar som en
kommun erhåller för att finansiera mottagandet.
Den nya överenskommelsen skall gälla från och med
2014-04-01
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borås Stad åtar sig att årligen ta emot 30 anvisade
nyanlända för bosättning i kommunen samt att
dessutom godkänna ett planeringstal för egenbosatta
nyanlända på 200 personer.
Kommunstyrelsen får bemyndigande att godkänna
överenskommelser om mottagning under förutsättning att antalen som anges i stycket ovan inte
överskrids.
Mot beslutet reserverar sig Krister Maconi till förmån för
sitt förslag att ärendet skall avslås.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef

Notera att omfattningen på 200 personer är ett planeringsavtal som inte i detalj styrs av beslut av någon
myndighet utan där den enskilde fattar beslut om sin
bosättningsort.
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Borås Stad
Länsstyrelsen Västra Götalands län

Om förberedelser

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända
invandrare

Länsstyrelsen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen
och Migrationsverket återkommande under året hålla
kommunen underrättad om förändringar i det förväntade
behovet av platser.

Denna överenskommelse bygger på vad riksdagen och
regeringen förordnat1) om mottagning av vissa nyanlända
invandrare och är tecknad mellan
Borås Stad
501 80 Borås
Kontaktperson:
Ulf Olsson
telefon: 033-35 70 21

Staten genom
Länsstyrelsen
Västra Götalands län
403 40 Göteborg
Kontaktperson:
Kirsten Brogaard
telefon: 010-22 44 528

Parternas åtaganden
Denna överenskommelse gäller fr o m 2014-03-01 och
tillsvidare:

3.

4.

Kommunen ska under den överenskomna perioden planera och ha beredskap för mottagande enligt punkten 1
samt utifrån vad som övrigt är känt.

5.

Kommunen ska ha minst en utsedd kontaktperson som
aktivt samarbetar med Arbetsförmedlingens och Migrationsverkets bosättningssektioner för att ta emot det
antal nyanlända som anges under punkt 1. Kommunen
håller berörda samverkansparter underrättade om byte av
kontaktperson.

1.

Borås Stad åtar sig att årligen ta emot 30 nyanlända för
bosättning i kommunen genom anvisning av Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.
Det beräknade planeringstalet för egenbosatta nyanlända
i kommunen är 200 personer, inkl de ensamkommande
barn som beviljas uppehållstillstånd. Det innebär att
det totala mottagandet för kommunen beräknas bli 230
personer per år.

6.

Kommunen ska tillhandahålla aktuell information om
kommunens förutsättningar för mottagande, samt information som är relevant för att nyanlända ska kunna fatta
beslut om bosättning i kommunen.

Om mottagande
7.

2.

Staten genom Migrationsverket betalar under den period
som överenskommelsen gäller årligen till kommunen ut
grundersättning enligt 9 § förordningen (2010:1122) om
statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.
Borås den 2014
Borås stad
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens
ordförande

Göteborg den 2014
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Lars Bäckström
Landshövding

1) L
 agen (201:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare samt förordningen (2010:407) om ersättning till vissa
nyanlända invandrare, förordningen (2010:408) om mottagande
för bosättning av vissa nyanlända invandrare, förordningen
(2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa
nyan-lända invandrare och förordningen (2010:1122) om statlig
ersättning för insatser för vissa utlänningar.
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Migrationsverket och Arbetsförmedlingen ska samråda
med kommunen om mottagande och tidpunkt samt
lämna nödvändig information om den nyanlände.

8.

Kommunen ska vara beredd att ta emot nyanlända med
särskilda behov, med ringa eller ingen prestationsförmåga.

9.

Kommunen får inte utesluta personer eller grupper på
osaklig grund, enligt vad som föreskrivs i 1 kap 1, 4 diskrimineringslagen (2008:567).
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Om uppsägning, omförhandling m m

16.

10.

Med mottagande genom anvisning avses ett mottagande av nyanlända som föregås av att kommunen gör
bostäder i kommunen tillgängliga för nyanlända som
Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket anvisar till
kommunen. För att anvisningen ska kategoriseras som
sådan, krävs att de nyanlända personer som anvisas, flyttar
till kommunen.

Denna överenskommelse ersätter den tidigare överenskommelsen mellan Länsstyrelsen och Borås stad med diarienummer 851-8872–2011

11.

Uppsägning kan ske av någondera parten per den 31 december. Uppsägning ska ske skriftligt senast tre månader
innan aktuellt årsskifte.

12.
Parterna äger rätt att uppta förhandlingar om förutsättningarna för mottagningen ändras väsentligt.

13.

Överenskommelsen är upprättad i två exemplar varav
parterna tagit var sitt.

Detta inkluderar:
• Nyanländ person som bor i anläggningsboende och
anvisas kommun via Arbetsförmedlingen
• Nyanländ person som inom 6 månader från beviljat
uppehållstillstånd begär hjälp med bosättning och
anvisas kommun via Arbetsförmedlingen (kan även avse
anknytning, enligt 2 § andra stycket etableringslagen)
• Kvotflykting som anvisas kommun via Migrationsverket
• Gymnasiestuderande i anläggningsboende som anvisas
via Migrationsverket
• Nyanländ person över 64 år som anvisas kommun via
Migrationsverket
• Nyanländ person med en prestationsförmåga under 25
procent som anvisas kommun via Migrationsverket

14.

17.

Länsstyrelsen ansvarar för att kopia av denna överenskommelse skickas till Arbetsförmedlingen respektive Migrationsverket.

Med bosättning på egen hand avses:
• Nyanländ person som efter att uppehållstillstånd beviljats ordnar sitt boende på egen hand, oavsett personens
boendeform under asyltiden
• Anknytning enligt 2 § andra stycket, i Etableringslagen (2010:197) som kommer till person som är bosatt i
kommunen
• Ensamkommande barn som anvisades plats i en kommun under asyltiden enligt särskild överenskommelse,
och som sedan fått uppehållstillstånd

Definitioner
15.

I enlighet med förordningen (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare
avses med nyanländ en person som omfattas av lagen
(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare(etablerings-lagen), dock utan begränsning till
viss ålder.
I överenskommelsen görs en uppdelning, dels i nyanländ
som enligt ovan anvisas kommunplats genom Arbetsförmedlingens eller Migrationsverkets försorg, dels i nyanländ som bosätter sig på egen hand.
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Fakta – Om myndighetsuppgifter och
ersättningar
Vissa statliga myndigheters uppgifter rörande
nyanländas bosättning

Länsstyrelsen ska träffa överenskommelser med
kommuner inom länet om mottagande för bosättning
av nyanlända (kommuntal). Länsstyrelsen ska också
hålla Arbetsförmedlingen och Migrationsverket
underrättade om kommuntalen.
Arbetsförmedlingen fattar, efter samråd med länsstyrelserna och Migrationsverket, beslut om fördelning av
mottagningsbehovet i varje län (länstal). Arbetsförmedlingen ska också vid behov anvisa plats för bosättning
i en kommun åt hushåll med en eller flera nyanlända
personer som har rätt eller kan ha rätt till en etableringsplan enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Vid anvisning ska
Arbetsförmedlingen utgå från vad som kommit fram
vid etableringssamtal med den nyanlände och förutsättningarna för arbete inom pendlingsavstånd.
Migrationsverket ska beräkna hur många nyanlända
som har behov av plats för bosättning i en kommun
under året (mottagningsbehov). Migrationsverket ska
också anvisa plats för bosättning i en kommun för
kvotflyktingar. Detsamma gäller övriga nyanlända som
inte ska anvisas plats för bosättning i en kommun av
Arbetsförmedlingen och som har behov av anvisning.
Närmare föreskrifter gällande nämnda myndigheters
uppgifter ges i förordningen (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare
och förordningen (2010:409) om etableringssamtal och
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Statliga ersättningar till kommunen

En kommun som träffar en överenskommelse om
mottagande för bosättning av nyanlända har rätt till en
årlig grundersättning.
En kommun som tar emot nyanlända har bland annat
rätt till
• Schablonersättning/person
• ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt
bistånd (glapp), samt
• ersättning för ekonomiskt bistånd, stöd och service
samt hälso- och sjukvård.
Närmare bestämmelser om statlig ersättning till kommuner ges i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.
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Nr 24
Regler för intern kontroll
2014-02-24

Dnr 2014/KS0145 007

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antog 2000-09-21 regler för intern
kontroll dessa behöver nu revideras så att även stadens
majoritetsägda bolag omfattas. Ytterligare förändringar är
att även riskanalys och plan för innevarande år ska lämnas
samtidigt som årsredovisningen, samt att nämnderna ska
redovisa den interna kontrollen i ett system som stadskansliet anvisar.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige fastställer regler för intern
kontroll i Borås Stad, att ersätta tidigare regler för
intern kontroll och gälla från 2015-01-01.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson 			
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Enhetschef

Regler
Borås Stads Regler för
intern kontroll
Fastställt av: Kommunfullmäktige 2014-03-20
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller till och med: 2017

Organisation
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har ansvar för att det finns en god
intern kontroll. I det ligger även ansvar för en organisation
kring intern kontroll.

Nämnderna och de majoritetsägda bolagen

Nämnderna och bolagen har det yttersta ansvaret för den
interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde.
Varje nämnd och bolag ska upprätta en organisation för
sin interna kontroll, och anta regler och anvisningar för
denna.

Förvaltningschef och VD

Förvaltningschefen respektive VD ansvarar för konkreta
regler och anvisningar för en god intern kontroll. Dessa
regler ska antas av nämnden/styrelsen. Förvaltningschefen/VD ska löpande rapportera till nämnden/styrelsen hur
den interna kontrollen fungerar.

Verksamhets ansvariga

De verksamhetsansvariga cheferna i organisationen ska
följa regler och anvisningar om intern kontroll, och informera övriga anställda om innebörden. De ska verka för att
arbetsmetoderna bidrar till en god intern kontroll.
Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras
till närmaste överordnad.
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Uppföljning
Nämnderna och bolagen

Varje nämnd och bolag ska löpande följa upp det interna
kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde, och varje
år anta en plan för denna uppföljning. Planen ska baseras
på en riskanalys av rutiner och processer.

Rapportering

Varje nämnd och bolag ska samtidigt med årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till
Kommunstyrelsen. Då ska även riskanalys och plan för
innevarande år lämnas in. Redovisningen ska också lämnas till Stadsrevisionen.
Nämndernas redovisning ska ske i ett system som Stadskansliet anvisar.

Kommunstyrelsen

Utifrån nämndernas och bolagens redovisningar ska
Kommunstyrelsen årligen utvärdera systemet för intern
kontroll, och göra de förbättringar som behövs.
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Nr 25
Budget och verksamhetsplan år 2014 för
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
2014-02-24

Dnr 2013/KS0774 106

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

2013-12-12
Från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Till Medlemskommunerna Boråsregionen,
Sjuhärads kommunalförbund

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har den 6 december 2013 godkänt förbundets budget och verksamhetsplan 2014. Direktionen rekommenderar också medlemskommunerna att godkänna budgeten.
Medlemsavgiften för år 2014 är liksom 2013 beslutad till
73 kr/invånare. Av dessa avsätts 1 kr/invånare (200 tkr) till
särskilda insatser för kommunerna. Medlemsavgiften för
Varbergs och Falkenbergs kommuner ligger oförändrad på
11 kr/invånare. Övrig finansiering sker genom statsbidrag,
regionala tillväxtmedel och ersättningar.
Inför år 2014 har Bollebygds kommun beslutat om utträde ur verksamheterna Medarbetarcentrum och Navet.
Falkenbergs kommun har sagt upp sitt avtal med kommunalförbundet som då upphör att gälla 2014-07-01. Budget
för år 2014 är anpassad till dessa beslut.
Navet och Medarbetarcentrum förs som egna resultatenheter och verksamheterna bedrivs inom ramen för de
nyttjande kommunernas ersättningar och andra intäkter.
Förbundet budgeterar ett nollresultat, med en budgetomslutning för förbundets basverksamhet år 2014 på 18 462
tkr varav 8 000 är bidrag till tillväxtprojekt. Budgetomslutningen för Medarbetarcentrums verksamhet är 2 928
tkr och för Navet 16 650 tkr år 2014.

Budget och verksamhetsplan år 2014
Boråsregionen,
Sjuhärads kommunalförbund
Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund beslutade 2013-12-06 att för egen del anta Budget
och verksamhetsplan för år 2014 samt att översända densamma till medlemskommunerna för godkännande.
Medlemskommunernas beslut ska vara kommunalförbundet tillhanda senast 2014-02-28 via e-post på följande
adress; info@borasregionen.se
alternativt per post på följande adress;
Boråsregionen Sjuhäradskommunalförbund
Nybrogatan 9 A, 503 31 Borås
BORÅSREGIONEN – SJUHÄRADS
KOMMUNALFÖRBUND
Lena Brännmar
Förbundsdirektör
Bilaga
1. Protokollsutdrag 2013-12-06 § 81
2. Budget och verksamhetsplan år 2014

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds budget och verksamhetsplan för år 2014 godkänns.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Svante Stomberg
Kommunchef
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Från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Protokollsutdrag 2013-12-06

§ 81 Budget 2014
I enlighet med den årliga, genom förbundsordningen
fastställda procedur, föreslås härmed budget och verksamhetsplan för år 2014.
Budgetomslutningen för förbundets basverksamhet år
2014 är 18 462 tkr varav 8 000 är bidrag till tillväxtprojekt. Det ingående egna kapitalet beräknas minska något
till år 2014 utifrån ett budgeterat underskott för år 2013
beroende på flytt och byte av IT-plattform, ökad pensionsskuld samt oförutsedda personalkostnader. Ingående eget
kapital beräknas till ca 6 500 tkr. Verksamhetens underliggande omslutning och karaktär har bedömts motivera
ett Eget kapital på cirka 4 miljoner kronor.
Budgetomslutningen för Medarbetarcentrums verksamhet
är 2 928 tkr år 2014 och för Navet Science center 16 650
tkr år 2014.
Inför år 2014 har Bollebygds kommun beslutat om utträde ur verksamheterna Medarbetarcentrum och Navet.
Falkenbergs kommun har sagt upp sitt avtal med kommunalförbundet som då upphör att gälla 2014-07-01. Budget
för år 2014 är anpassad till dessa beslut.

Direktionen beslutar

att för egen del anta budget och verksamhetsplan för år
2014 samt översända densamma till medlemskommunerna
för godkännande.
Vid protokollet
Christina Klaar
Förbundssekreterare

Budget och verksamhetsplan
år 2014 för Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund
Inledning
Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett politiskt styrt samverkansorgan för kommunerna Bollebygd,
Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varberg och Falkenbergs kommuner
är adjungerade till förbundet. Falkenbergs kommun har
begärt utträde ur förbundet från den 1 juli 2014.
Förbundet är ett offentligrättsligt organ utifrån kommunallagen. Verksamheten grundar sig på förbundsordningen som beslutats av kommunerna.

Kommentarer om budget 2014
Budgetomslutningen för förbundets basverksamhet år
2014 är 18 462 tkr varav 8 000 är bidrag till tillväxtprojekt. Se bifogad budget, bilaga 1.
Det ingående egna kapitalet beräknas minska något till år
2014 utifrån ett budgeterat underskott för år 2013 beroende på flytt och byte av IT-plattform, ökad pensionsskuld
samt oförutsedda personalkostnader. Ingående eget kapital
beräknas till ca 6 500 tkr.
Medlemsavgiften för år 2014 är 73 kr/invånare. Av dessa
avsätts 1 kr/invånare (200 tkr) till särskilda insatser för
kommunerna. Medlemsavgiften för Varbergs och Falkenbergs kommuner ligger oförändrad på 11 kr/invånare.
Falkenbergs utträde ger en minskad intäkt om ca 225 tkr.
Anslag för tilldelning av tillväxtmedel ligger som tidigare
år på 17,5 mkr varav medlemskommunerna skjuter till
8 mkr och Västra Götalandsregionen står för resterande
belopp.
Budgetomslutningen för Medarbetarcentrums verksamhet
är 2 928 tkr år 2014. Se bifogad budget, bilaga 2.
Budgetomslutningen för Navets Science center är 16 650
tkr år 2014. Se bifogad budget, bilaga 3.
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Övergripande strategiska mål
som styr verksamheten
”Att aktivt delta i arbetet för att Sjuhärad/Boråsregionen
skall vara ett bra område att bo, arbeta och leva i”
Och vi når målet genom att:
”Med tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa
gränsöverskridande möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande”

Direktionens uppdrag och mål
Förbundet leds av en Direktion som regleras i Kommunallagen och den av medlemmarna antagna förbundsordningen. I Direktionen företräds medlemmarna och
dessutom inbjuds som adjungerade samtliga partier vilka i
hela förbundsområdet uppnått en viss röststyrka och som
inte annars är företrädda.
Direktionen fastställer organisation för förbundets verksamhet samt delegering av beslut, förvaltning och administration. Direktionen beslutar om sina berednings- och
andra arbetsformer. Direktionen har tre beredningar:
• Beredningen för Hållbar regional utveckling Sjuhärad,
BH7
• Beredningen för Social välfärd och hälsa
• Beredningen för Utbildning och kompetensutveckling
Varje beredning biträds av tjänstemän från förbundskansliet. En utsedd kommunchef ska medverka i respektive
beredning för att knyta beredningarnas arbete närmare
den ordinarie kommunala verksamheten.
I Sjuhärads kommunalförbund styrs även verksamheterna
Medarbetarcentrum och Navets Science Center utav
Direktionen.

Delägarskap

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

Direktionens beslutade prioriteringar
Direktionen har under 2012 beslutat om prioriteringar
som kommunalförbundet skall arbeta utifrån
På kort sikt:
• Gemensam vision och målbild för arbetet inom Boråsregionen
• Namnbyte till Boråsregionen
• Öppna jämförelser (för att stimulera kommunerna att
utveckla och förbättra verksamhetens resultat och effektivitet)
• Framtidsbild Boråsregionen (planeringsförutsättningar
för bostäder och verksamheter och infrastruktur samlat
för samtliga kommuner i kommunalförbundet)
På lång sikt:
• Infrastrukturutbyggnad med prioritet för järnväg
• Bredbandsutbyggnad i Sjuhärad
• Business Region Borås (BRB) (Arbetet inom området
kan ses ur två perspektiv, näringslivets/företagens, och
kommunernas/delregionens utveckling och tillväxt)
• Skola i nationell toppklass
• Energi och miljö (ett gemensamt måldokument ska
arbetas fram)
Prioriteringarna genomförs genom att se över hur kommunalförbundets resurser skall nyttjas för att utveckla
delregionen och hur kommunernas resurser kan användas
för att genomföra föreslagna prioriteringar.

Övriga prioriterade områden

De områden/frågor som är aktuella för prioritering i
kommunalförbundet utöver de av Direktionen beslutade
prioriteringarna är de fyra fokusområden som återfinns i
”Strategin för tillväxt och utveckling i Västra Götaland
2014-2020”, VG 2020.
De fyra fokusområdena är:
• En ledande kunskapsregion
• En region för alla
• En region där vi tar globalt ansvar
• En region som syns och engagerar
Strategin har tagits fram i samverkan i Västra Götaland.
Arbetet har letts av Beredningen för Hållbar Utveckling,
BHU, där valda representanter för kommunerna och
Västra Götalandsregionen tillsammans driver strategiska
utvecklingsfrågor.
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Arbetsformer

Uppgift

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

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

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

Precisering hur arbetet styrs mot
de strategiska målen

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

Gränsöverskridande möten och samverkan:

Verksamhet 2014
Beredningen för hållbar regional
utveckling Sjuhärad, BH7
Beskrivning

Boråsregionens verksamhetsområden inom hållbar
utveckling innefattar följande uttalade ansvarsområden;
eSamhälle, EU-samordning, infrastruktur, kultur, miljö,
tillväxtprogramområdet samt samhällsbyggnad. En stark
koppling finns även till andra angränsande områden såsom näringsliv och turism. Boråsregionens tillväxtprogram
stödjer också årligen en mängd olika utvecklingsprojekt.
Beredningen utgår från Boråsregionens beslutade prioriteringar och strategin för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG2020). Strategierna är verktyg för att
genomföra visionen om ”Det goda livet”.
Beredningen består av förtroendevalda från medlemskommunerna och understöds av tjänstemän från förbundskansliet samt en representant från kommunchefsgruppen.
Tillsammans biträder beredningen medlemskommuner
och förtroendevalda i regionalt och delregionalt utvecklingsarbete inom de uttalade ansvarsområdena. Dessutom
bedrivs ett omfattande samverkans- och nätverksarbete till
stöd för kommunerna.
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Beredningsgruppens arbete utgår till stor del i att samordna, delta i och stödja nya och etablerade nätverk och
samverkansgrupper. Ett arbete som sker på såväl delregional, regional och nationell nivå. Befintliga nätverk och
samverkansgrupper mellan medlemskommunerna skall
bidra till att kommunernas gemensamma erfarenheter,
utmaningar, resurser och synpunkter tillvaras och används
i möten med beredning och övriga förtroendevalda.

Främja innovation och nytänkande:

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

kommunfullmäktiges handlingar | 20 Mars 2014

Beredningen för social välfärd och hälsa

Effektmål

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

Infrastruktur med fokus på
järnväg

Bredbandsutbyggnad och
digitala agendan
Hållbar utveckling, energi
och miljö

Gemensam regional
planering för planeringsförutsättningar för bostäder
och verksamheter för hela
Boråsregionen
Väl utbyggd infrastruktur
för pendling till och från
arbete inom delregionen
och Göteborg
Väl rustad digital infrastruktur för framtidens
kommunikation
Gemensam målbild för att
uppnå en hållbar struktur
inom området

Viktiga aktiviteter/delmoment

Under vår 2014 skall genomförandeplaner framarbetas och
implementeras inom flera områden, dels för tillväxtstrategin VG2020 och för den delregionala kulturplanen samt
regional avfallsplan.

Tidplan för aktiviteter

Fem beredningsmöten kommer att genomföras under
2014. Kallelse och samtliga handlingar kommer att
skickas ut senast 7 dagar före mötet. Minnesanteckning
skall vara utskickad senast 14 dagar efter mötet.

Resultat/uppföljning:

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

Beskrivning

I beredningens ansvarsområde ingår verksamhetsområdena äldreomsorg, funktionshinder, socialpsykiatri,
hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg.
Inom respektive område bedrivs dessutom ett flertal
projekt. Förbundets verksamhet inom Social välfärd och
hälsa handlar till stor del om att biträda medlemskommuner och förtroendevalda i regionalt och delregionalt
förhandlingsarbete, utredningar och utvecklingsarbete.
För länsgemensamma frågor samarbetar länets fyra kommunalförbund genom VästKom. Kommunalförbundet är
en part i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Ett omfattande kontakt- och nätverksarbete bedrivs till stöd för
kommunerna.

Uppgift

Kansliets uppgift inom beredningen är att verkställa de
uppdrag som ges politiskt till kansliet samt förse förtroendevalda med nationell, regional och lokal information
och kunskap inom uttalade ansvarsområden. Kansliet
skall närvara och stödja utvalda nätverk samt återkoppla
från dessa. Därtill ansvara för praktisk hantering av
beredningsmöten, vilket inkluderar samordning, förslag
till dagordning och framtagandet av tillförlitliga underlag
för som kan lyftas för beslut i Direktionen. Arbetet utgår
utifrån Direktionens prioriterade områden såsom öppna
jämförelser och sociala dimensionen i hållbar utveckling
och tillväxt.
En god hälsa är det fokusområde inom ”Vision Västra
Götaland” som mest berör beredningen.

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

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

Gränsöverskridande möten och samverkan:

Möten i nätverk och samverkansgrupper med andra vårdgivare medverkar till att medlemskommunernas gemensamma erfarenheter, problem, resurser och synpunkter tas
tillvara och används i möten med beredning och övriga
förtroendevalda. Analysarbete utifrån resultat i öppna
jämförelser inom olika verksamhetsområden skall kunna
leda till gemensamma delregionala satsningar.
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Främja innovation och nytänkande:

Kommunalförbundets medverkan bidrar till att kunskap
och erfarenheter från nationell, regional och lokal nivå
tas till vara för att utveckla kvalitet och samverkan inom
beredningens område. Samarbetet med FoU Sjuhärad
välfärd skall utvecklas.

Effektmål

Målen är hämtade från såväl Boråsregionens prioriteringar
som strategi VG 2020 och söker effektmål såsom:
Öppna jämförelser

Sociala dimensionen för
hållbar utveckling och
tillväxt

Ska leda till utveckling,
förbättrad effektivitet och
kvalitet.
Genom att räkna med den
sociala dimensionen i planering av samhällsinsatser
kan resurser frigöras i form
av uteblivna kostnader.

Kansliet skall genom god kunskap och aktiv omvärldsbevakning med information från lokal, regional och
nationell nivå ta fram väl underbyggda beslutsunderlag till
beredning och direktion.
Dialog och synpunkter från berednings- och nätverksmöten skall användas i kommunalförbundets arbete med att
företräda och biträda kommunerna på bästa sätt.
Genom avtal och överenskommelser skall tydlig ansvarsfördelning mellan olika vårdgivare skapas. Invånarnas
behov av stöd skall tillgodoses enligt politiskt fattade
beslut på olika nivåer.

Viktiga aktiviteter/delmoment

Handlingsplaner för arbetet med öppna jämförelser skall
tas fram. Arbetet med den sociala dimensionen i hållbar
utveckling och tillväxt skall påbörjas under året. Kallelse/
förslag till dagordning och minnesanteckningar skall finnas för samtliga beredningsmöten.
Väl underbyggda och tydliga beslutsunderlag och övriga
handlingar skall bifogas kallelsen. Kvaliteten på framtagna
beslutsunderlag skall vara så hög att beslut kan fattas.

Tidplan för aktiviteter

Handlingsplaner enligt ovan skall vara framtagna kvartal
ett 2014.
Kallelse och samtliga handlingar skall skickas ut senast 7
dagar före mötet.
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Minnesanteckning skall vara utskickad senast 14 dagar
efter mötet.
Kansliet ansvarar för arkivering av alla handlingar.

Resultat/uppföljning:

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

Beredningen för utbildning och
kompetens
Beskrivning

Förbundet ska biträda och stötta medlemskommunerna i
regionalt och delregionalt utvecklingsarbete. Utöver det
länsgemensamma arbetet ska förbundet medverka till och
samverka kring de collegeprocesser och de prioriterade mål
som är beslutade av Direktionen. Då det finns samverkansavtal tecknade för både gymnasie- och vuxenutbildningen ska även de intentioner som uttrycks där, förverkligas.

Uppgift

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

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

De flesta insatser som berör utbildnings-/kompetenssektorn har ett långsiktigt perspektiv på hållbar tillväxt. Inom
ramen för collegearbetet är den framtida försörjningsproblematiken det övergripande syftet med dessa samverkansinsatser. Inom kompetensplattformsarbetet ryms mängder
av processarbeten som även de syftar till att sörja för att
arbetsgivare och arbetstagare ska matcha sina behov med
varandra. De prioriterade mål som fastställts samt de
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riktlinjer som anges i samverkansavtalen är alla insatser
som syftar till att ge Boråsregionens aktörer bästa möjliga
förutsättningar.

Tidplan för aktiviteter

Gränsöverskridande möten och samverkan:

Minnesanteckning skall vara utskickad senast 14 dagar
efter mötet.

Liksom utbildnings- och kompetensinsatser måste ses ur
ett långsiktigt perspektiv har det blivit allt tydligare att
utbildningsanordnarna även måste arbeta tvärprofessionellt med omgivande aktörer i både Boråsregionen, över
regiongränserna och internationellt. Förbundskansliet ska
bidra till att initiera, samordna och stötta aktörerna i detta
arbete.

Beredningsgruppens mötestider för år 2014 är fastställda
enligt direktionsbeslut. Kallelse och samtliga handlingar
skall skickas ut senast 7 dagar före mötet.

Kansliet ansvarar för arkivering av alla handlingar.
Den handlingsplan som är fastställd för gymnasiesamverkan ska följas och inbegriper aktiviteter av förbundskansliet i december 2013 samt under januari till april. VOcollegearbetet har en handlings-/och tidplan för år 2014.

Främja innovation och nytänkande:

Resultat/uppföljning

De processarbeten som stöds genom direktionsbeslut i
samverkansavtal, medelstilldelning och collegeprocesser
kommer att främja viljan till nytänkande. Förbundskansliet ska medverka till att Boråsregionens verksamheter tillägnar sig kunskap och erfarenheter från nationell, regional
och lokal nivå i arbetet.

Den kvalitetsutvecklingsgrupp som är sammansatt för
att effektuera uppföljnings- och utvecklingsarbetet inom
gymnasiesamverkan, kommer att följa den tidplan som
fastställts för insatserna. Beredningsgruppen kan begära
informationsinhämtande gällande arbetet och resultatet
av de insatser som genomförs för att uppnå de prioriterade
målen. Inom ramen för kompetensplattformsarbetet, collegeprocesserna och vuxenutbildningsavtalet finns idag
inga mätetal att tillgå.

Effektmål

Genom de handlings- och tidplaner som skapas för att
förverkliga direktionsbesluten i strategi VG2020, collegeprocesserna, samverkansavtalen och kompetensplattformsarbetet, ska målen nås för utveckling av både kvalitet och
effektivitet.
Synpunkter från beredningsgruppen och dialog med nätverksgrupper ska användas i förbundskansliets arbete med
att företräda och biträda kommunerna på bästa sätt.

Viktiga aktiviteter/delmoment

Då Direktionen fastställt vilka av målen i VG2020 som
ska prioriteras under året kommer de aktiviteter som krävs
för att förverkliga dessa, att iscensättas. Flera av de processarbeten som anges i strategin kan rymmas inom ramen
för kompetensplattformsarbetet och i de collegeprocesser
som drivs i Boråsregionen.
Av de årliga insatser som fastställts utifrån gymnasiesamverkansavtalet ska förbundskansliet bidra med sammanställningar och samordning.
Inom ramen för det regionala samverkansavtalet för
vuxenutbildningen ska förbundskansliet söka initiera ett
bredare utbud av samordnad verksamhet.

Medarbetarcentrum
”Kraft till förändring”
Beskrivning

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

Uppgift

Kärnverksamheten inom Medarbetarcentrum är alltid
prioriterad, jobbmatchning, jobbväxling, reflekterande
samtal och livs- & karriärplanering.
Tilläggstjänster är t ex coachande samtal, grupputvecklingsuppdrag, ledarskapsprogram omställningsprogram
och föreläsningar.
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Medarbetares och chefers individuella utveckling, möjlighet till frivillig personalrörlighet internt eller externt samt
frågor som rör kompetens och utveckling. Uppgiften är
också att stödja förändringsarbete i arbetsgrupper för ökad
trivsel och prestation. Det unika samarbetet bidrar till
ökad hälsa, god arbetsgivarepolitik och attraktiva arbetsplatser vilket skapar goodwill.
En väl fungerande verksamhetsuppföljning inom alla områden skall garantera kvalitet av det som levereras.

Precisering hur arbetet styrs mot de
strategiska målen

Effektmål

Information och utbildning i personalekonomiskt uträkningsprogram, PEUP.
Dialogträffar med kommunernas personalenheter kring
utveckling, utbud och behov.
Aktivt marknadsföra jobbväxling och jobbmatchning efter
behov och önskemål.
Koordination av Tranemo Arbetsgivarring och sprida
kunskap om modellen.
Genomföra ledarskapsprogram.

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:

Kärnverksamheten inom Medarbetarcentrum är alltid
prioriterad, jobbmatchning, jobbväxling, reflekterande
samtal och livs- & karriärplanering.

Viktiga aktiviteter/delmoment

Tilläggstjänster är t ex coachande samtal, grupputvecklingsuppdrag, ledarskapsprogram omställningsprogram
och föreläsningar.

Implementera Medarbetarcentrums utbildningsprogram.

För att stärka samverkan inom Boråsregionen och Medarbetarcentrum ytterligare är målet att vårda befintliga och
rekrytera fler medlemskommuner.

Gränsöverskridande möten och samverkan:

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

Strategisk inriktning:

Hundra procents tillgänglighet.

Marknadsföra hur Medarbetarcentrums tjänster kan
utnyttjas på ett lönsamt sätt.
Sprida kännedom om nya PEUP funktionen (personalekonomiskt uträkningsprogram) och dessa användningsområden.
Ytterligare etablera ledarskapsprogram och grupputvecklingsinsatser - GDQ (Group Development Questionaire),
ledarskapsrapport baserad på enkäter, ledarskapsbokslut
och coachning.
Verka för ökad samverkan, rekrytera ytterligare medlemskommuner.
Tillföra kunskap och erfarenhetsutbyte genom omvärldsbevakning och nätverk.
Undersöka möjligheterna till att aktivt bidra till regionens
utveckling enligt dokument VG 2020.

Tidplan för aktiviteter
Främja innovation och nytänkande:

Utveckling av verksamheten utifrån strategisk dialog med
medlemskommunerna och andra möjliga kommuner.
Ett regionalt ledarskaps- och medarbetarskapsutvecklingsprogram kommer att erbjudas som ett alternativ eller som
ett komplement till annan chefsutbildning.

Marknadsföring av verksamheten kontinuerligt.
Genomföra ledarskapsprogram med start i april.
Dialogmöten/workshops med personalenheter andra
halvåret.

Hur mäta för att visa på lyckat resultat

Följa upp aktiviteter och redovisa statistik.
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NAVET science center
Vision

NAVET skall vara med och utveckla Sjuhäradsbygden
till en attraktiv och konkurrenskraftig region med hög
utbildningsnivå samt en befolkning med stort intresse för
teknik, naturvetenskap och matematik.

Verksamhetsidé

Genom interaktiva utställningar och spännande pedagogik skall NAVET ge kunskaper och skapa intresse för
naturvetenskap, teknik och matematik.

Verksamhet 2014

Under 2014 stärker NAVET sin roll som mötesplats
inom teknik, naturvetenskap, matematik och hållbar
utveckling, såväl lokalt, regionalt som nationellt. NAVET
deltar i arbetet att skapa ett gott klimat för kreativitet och
entreprenörskap genom att ta fram utvecklande och entreprenöriella arbetssätt. NAVET är en självklar utvecklare
av utbildningssystemet. När nu Navet blir en del i det
kreativa området Simonland ges goda förutsättningar att
engagera även många utanför utbildningssystemet.

Navet- kompetensutveckling

vår planets framtid och bidragit till att få många engagerade människor som vill vara med och skapa långsiktiga
hållbara lösningar. Under 2014 fortsätter arbetet med att
utveckla och utföra dessa utbildningar.

Förskolesatsning

Utbildningarna i Naturvetenskap och teknik för förskolelärare som påbörjades 2010 fortsätter i minst fyra kommuner under 2014.

Nyskapande projekt

Helt i linje med Navets ständigt utvecklande verksamhet
fortsätter arbetet med 3D projektet som vi gick in i hösten
2013. 3D – projektet är ett internationellt arbete med bas
i Comenius partnerskap, EU, tillsammans med 4 andra
länder. Projektet syftar till att göra riktigt modern teknik
i form av 3D skrivare tillgängligt i undervisningen och att
integrera den i begripliga sammanhang för barn, ungdomar och pedagoger.

Högskolekurser

NAVET har sedan 2010 genomfört många kurser för
studenter främst från Högskolan Borås. Alla studerande
på pedagogiska institutionen får undervisning på Navet
minst två gånger per läsår. NAVET är också engagerad
som utbildare i lärarlyftskurser.

Entreprenörskap

Utvecklingen i vårt samhälle och vår värld går fort och
nya utmaningarna kräver stora satsningar. Navet startade
2010 med att stärka sin kompetens inom området entreprenöriellt lärande. Först med ett EU -projekt STEPS
där NAVET blev process-ledare i Sjuhärad och där 350
pedagoger från 20 skolor i Sjuhärad deltog. 2013 fortsatte
NAVET med ett entreprenöriellt utbildningsprogram för
Borås stadsdel Väster och fem skolor i Ulricehamn, Borås
och Marks kommun.
Under 2014 fortsätter satsningarna med det entreprenöriella lärandet i fler kommuner och ett nytt EU-finansierat
projekt startar om ansökan beviljas. Det är ett utbildningsupplägg för grundskolan om hur man kan arbeta
entreprenöriellt och framgångsrikt med elever i behov av
särskilt stöd samt med utåtagerande elever.

Hållbar utveckling

Sedan 2009 har NAVET utbildat ca 4 000 personer från
många olika förvaltningar och företag. Vi har bjudit på
tankeväckande föreställning/föreläsning/work shop om

Navet – pedagogiskt material
Entreprenöriellt undervisningsmaterial

Våga vilja välja, ett utbildningsmaterial för åk 1 till 6 som
har ett ämnesövergripande perspektiv på naturvetenskap
och teknik utvecklades av NAVET under 2013. Insatsen
finansierades av Skolverket. Under 2014 skall materialet
vidareutvecklas och göras tillgängligt på nätet.

Böcker skrivna av NAVET

Under flera år har Navet skördat framgångar med sagoböcker och övrigt undervisningsmaterial om kemidraken
Berta och hennes äventyr i kemins underbara värld. Under
resans gång har de framkommit önskemål från pedagoger
verksamma i förskolan om att skapa ett material även för
de allra yngsta barnen (1-3 år) om Berta och kemi som
stämmer överens målen för naturvetenskap i Lpfö 2010.
Under 2014 kommer en sagobok om kemi anpassad för
1-3 åringarna att arbetas fram. 2014 ger NAVET också ut
en fysikbok för de yngsta.
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Navet – huset
Ett Nytt Biologiskt museum

NAVET har ansvarat för Borås Biologiska museum men
när lokalerna skulle användas av Bäckängskolan fick
samlingarna packas ner i väntan på beslut. Möjligheter
finns att NAVET bygger ett modernt biologiskt ”museum”
byggs under förutsättningar att finasieringen löses.

Ny utställning med teman om människan

Under 2014 tas minst tre nya männiksoteman fram, bland
annat med ett tema om hjärnan som skapas tillsammans
med ett viten senter i Norge. Ett sex och samlevnadstema
utvecklas tillsammans med RFSL och erbjuds elever i åk 9
samt gymnasiet.

Resultatmål 2014

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teknikverkstad

NAVET har under två år genomfört ett tekniktema
tillsammans med företagen Ericsson, SPEED, Parker och
Volvo bussar. NAVET har identifierat ett behov av en
teknikverkstad och den planeras att byggas under 2014 i
samarbete med ovan angivna företag.

•
•
•
•

Kuben

Vid den seanste ombyggnationen byggdes Kuben, en
eventhall. Det gjordes utifrån den stora efterfrågan på
originella, kreativa loakler som NAVET upplevt de senaste
åren. Under 2013 har lokalen använts av många olika
företag och oragnisationer och inte minst i NAVETs egna
verksamhet. Under 2014 ska användningen av Kuben
utvecklas.
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•
•

•

Minst 30 000 elever på teman
Minst 20 000 besökare på helger och lov
Minst 3 000 elever på teman i Matematikpalatset
Minst 3 000 elever på temabesök i utställningen
Hållbara val
Minst 800 elever på brandtema
Minst 800 gymnasielever på ANT- teman
Minst 500 pedagoger på föräldramötespedagogikkurser
Minst en extren utställning visas i Kuben
Minst 15 olika evenemang i Kuben
Minst 2 000 lärare utbildas inom naturvetenskap och
teknik
Minst sex kvällsföreläsningar
Utbildningen Kunskap och känsla genomförs med
minst 800 personer
Minst 1 000 pedagoger på kompetensutveckling i
matematik
Minst 100 pedagoger i utbildningar i entreprenöriellt
arbetssätt inom teknik och naturvetenskap
Minst 1 300 förskolelärare utbildas i teknik och naturvetenskap
Geometriutställningen skall hyras ut till minst två
platser
NAVETs vandringsutställningarna skall vara uthyrda
50 % av året
Minst 10 arrangemang, event för grupper utanför skolsystemet genomförs
Bok och utbildningspaket om fladdermusungen Tunda,
kemidraken Bertas motsvarighet inom fysik, produceras
och erbjuds förskolor samt åk f-2.
Navet kommer att delta i minst fem nationella och
internationella forum
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Bilaga 1

Basverksamhet och tillväxtmedel
år 2014
Rörelsens Intäkter/Inkomster

Summa (+)

6071 Uppvaktning, minnesgåvor t övr.

1. Intäkter
Summa 1
3210 Avgift från förbundsmedlemmar

Rörelsens Intäkter/Inkomster

18 462 412

6075 Förtäring

16 434 612

6077 Konferenskostnader egna projekt

3260 Ers utförda arb o tjänster

106 116

6110 Kontorsmaterial

3593 Fakturerade hyror, städ internt

310 200

6150 Tryckning och bindning

3594 Fakturerade datakostn internt

64 950

6212 Telekommunikation

3595 Fakturerade adm kostn internt

646 464

6230 Datakommunikation

3598 Fakturerade ek.tjänst + löneadm.

176 100

6250 Porto
6310 Företagsförsäkringar

3590 Övriga fakturerade kostnader

44 850

3992 Övr.soc o andra avg enl lag/av

279 120

6370 Kostnader bevakning larm

8310 Ränteintäkter

400 000

6530 Redovisningstjänster

Summa Inkomster/intäkter (1)
Rörelsens kostnader

18 462 412
Summa (-)

2. Lokalkostnader

880 800

3. Resekostnader

54 000

4. Tjänsteköp

322 500

Summa (+)
15 000
40 000
110 000
20 000
2 000
20 000
100 000
5 000
12 000
6 000
70 000

6560 Avgift Västkom

423 988

6570 Bankkostnader

1 500

6590 Tjänsteköp (inkl konsulter)
6970 Böcker och tidningar
6990 Övriga avgifter
7020 Löner t tjänstemän (AB-avtal)

180 000
10 000
5 000
5 029 700

5. Personalkostnader

6 844 624

7321 Resetillägg beskattad del

6. Summa övriga kostnader

1 300 488

7322 Traktamenten obeskattad del

Summa kostnader (2-6)

9 402 412

7331 Bilersättning beskattad del

10 000

7332 Bilersättning obesk del

25 000

7390 Egna utlägg

10 000

5011 Lokalhyra

845 000

5014 Parkeringsplats hyreskostnad

16 800

5020 Elektricitet

12 000

5061 Städkostnader

72 500

5191 Fastighetsskatt

7 000

5210 Hyra maskiner andra tekn. Anlägg
5410 Inredning/Förbrukningsinv.

55 000
5 000

7510 Arbetsgivaravgifter

5 000
10 000

1 574 924

7610 Kurs- och konferensavg

80 000

7611 Utbildning personal

50 000

7621 Frisk- & företagshälsovård

100 000

7690 Rekryteringskostnader

30 000

7699 Uppvaktn. Minnesgåvor t personal

10 000

5420 Programvara

52 000

5430 Personaldatorer m m

20 000

5440 Telefoner

10 000

7460 Pensionskostnader

500 000

5460 Förbrukningsmaterial

33 000

2903 Pensionsskuld ind. valet

500 000

5611 Drivmedel

38 000

7571 Personalförsäkringar fora

30 000

5612 Personalbilar försäkr. Skatt

15 000

7572 Personalförsäkringar kfa

10 000

5613 Personalbilar reparationer

5 000

Summa (konton)

7575 Personalförsäkringar övriga

9 402 412

20 000

XXXX Bidrag till projekt, tillväxt, miljö, kultur

8 000 000

1 000

Summa

9 060 000

5619 Personalbilar, övrigt

14 000

Summa

18 462 412

5800 Resor m buss, tåg, flyg

50 000

5615 Personalbilar, leasing
5616 Trängselskatt

102 000

5820 Hyrbilskostnader

2 000

5830 Hotellkostnader

30 000

5890 Övr resekostnader

2 000

5900 Reklam o annan information

10 000

5930 Reklam/trycksaker

50 000
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Bilaga 2
Rörelsens Intäkter/Inkomster

Summa (+)

Medarbetarcentrum 2014
1. Intäkter

0

Summa 1

0

3213 Finansiering Medarbetarcentrum (1)
3260 Ers utförda arb o tjänster (1)
Kursverksamhet

2 092 000
491 000
345 000

Summa Inkomster/intäkter (1)

2 928 000

Rörelsens kostnader

Summa (-)

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

5010
32 000 5800, 5820, 5830, 5890
133 000 6520, 6530, 6590
241 000 70XX, 72XX, 73XX, 7510
254 000 Övriga konton

Summa kostnader (2-6)

2 928 000

5010 Lokalhyra + städ (2)

99

5415 Kontorsmaskiner (6)

0

5420 Programvara (6)

0

5430 Personaldatorer m m (6)

0

5440 Telefoner (6)
5800 Resor m buss, tåg, flyg (3)

5
20

5830 Hotellkostnader (3)

7

5890 Övr resekostnader (3)

5

5930 Reklam/trycksaker (6)

5

6075 Förtäring (6)

5

6110 Kontorsmaterial (6)

2

6210 Telekommunikation (6)

0

6230 Datakommunikation (6)
6520 Ekonomitjänst och lönehantering(4)

56

6590 Tjänsteköp, it support databas, fördelningsnyckel

77

6970 Böcker och tidningar (6)
7021 Löner t tjänstemän (AB-avtal) (5)

1
1 806

7321 Resetillägg beskattad del (5)

1

7322 Traktamenten obeskattad del (5)

5

7331 Bilersättning beskattad del (5)

10

7332 Bilersättning obesk del (5)

20

7390 Egna utlägg (5)
7510 Arbetsgivaravgifter (5)
7611 Kurs- och konferensavg (6)
7621 Frisk- & hälsovård
7590 Övr. soc och andra avgifter
7519 Semesterskuld
7530 Löneskatt 7460 Pensionskostnader
Summa (konton)
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Konto

99 000

2
566
40
6
0
30
139
2 928 000
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Bilaga 3
Navet 2014

Navet 2014
Budget
2013

Budget
2014

Driftsbidrag kommuner

5 835 000

5 715 000

Löner

VGR (verksamhetsstöd)

1300 000

1 950 000

Semesterlöneskuld

Intäkter

Permanent verksamhetsstöd
Skolverket

Kostnader

AGA (arb giv avg) 30%
2 450 000

2 560 000

Högskolan Borås

500 000

500 000

Löneskatt 24,26%

Biologiska - Naturskolan

375 000

375 000

Ej budgeterad pensionskostn

Mediapoolen

150 000

150 000

Ej budgeterad löneskatt 24,26%

1 400 000

1 000 000

800 000

800 000

1 400 000

1 000 000

Kompetensutveckling övriga - 3260

500 000

500 000

Fsg läromedel

500 000

400 000

Entre och butik
Projekt o tjänster
Kuben - event - konferenser
Kompetensutveckling
utbildingssektorn

Pensionskostn. 4,5% Electum

Budget
2013

Budget
2014

-7 350 000 -7 400 000
-50 000

-50 000

-2 180 000 -2 220 000
-328 000

-333 000

-79 000

-79 000

-200 000

-200 000

-50 000

-50 000

-27 000

-27 000

Rips ränta
Kpa + Fora (1,64+0,37%)
Personalkostnader
Kompetensutvekling

-50 000

Friskvård

-110 000

Arbetskläder

-5 000

Resor

-35 000

Vandring, interakt spel, Berta pren

500 000

500 000

Projekt

600 000

500 000

Övriga poster

500 000

600 000

Projekt

Eu-projekt

150 000

100 000

Material

-210 000

Föreläsare

-234 000

Summa projekt o tjänster
S:a intäkter

16 960 000 16 650 000

Summa personalkostnader

-400 000

Summa projekt

-250 000

Underhåll (drift verksamhet)

-200 000

Transporter/bilen
Lokalkostnader Hyra
El, städ, larm, förs

-100 000

-60 000
-3 300 000 -3 320 000
-760 000

-650 000

Administration/kontor
Material

-160 000

Inköpta tjänster

-130 000

Summa administrationskostnader

-300 000

Konsulter

-200 000

-150 000

Värdskap omkostnader

-150 000

-250 000

Data/Tele inkl datatjänster

-200 000

-150 000

-50 000

-50 000

Infobanken
Butiken

-350 000

-100 000

Marknadsföring

-300 000

-250 000

-50 000

-50 000

-220 000

-227 000

Hyra UBN (Nat.skolan)
Avskrivningar/ränta projekt 2013
S:a kostnader
Resultat

-16 994 000 -16 650 000
34 000

-
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Nr 26
Regional avfallsplan 2012-2020
2014-02-24

Dnr 2013/KS0484 450

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Direktionen i Sjuhärads kommunalförbund har den 6 december 2013 beslutat att för egen del godkänna Regional
avfallsplan Sjuhärad 2012-2020 samt att rekommendera
aktuella medlemskommuner att anta densamma.
Borås Stad antog 2012 Avfallsplan för Borås Stad. Den
regionala avfallsplanen och den lokala avfallsplanen kompletterar varandra. Den regionala planen styr hur samarbetet sker inom regionen medan den lokala formulerar
detaljerade mål.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att
besluta:
Borås Stad antar Regional avfallsplan Sjuhärad
2012-2020.
Borås Energi och Miljö AB utses till att vara sammanhållande för genomförande av Avfallsplanen.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Bengt Himmelmann
Kommunalråd		
Samhällsplaneringschef

Från Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund
2013-12-11
Till Medlemskommunerna Boråsregionen,
Sjuhärads kommunalförbund

Antagande av Regional
avfallsplan Sjuhärad 2012-2020
Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund har den 6
december 2013 beslutat att för egen del godkänna Regional avfallsplan Sjuhärad 2012-2020 samt att rekommendera aktuella medlemskommuner att anta densamma.
Medlemskommunernas beslut ska vara kommunalförbundet tillhanda senast 2014-02-28 via e-post på följande
adress; info@borasregionen.se
alternativt per post på följande adress;
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Nybrogatan 9 A, 503 31 Borås
BORÅSREGIONEN
– SJUHÄRADS KOMMUNALFÖRBUND
Joakim Svärdström
Regionutvecklingschef

Bilagor
1. Protokollsutdrag Direktionen 2013-12-06 § 79
2. Regional avfallsplan Sjuhärad 2012-2020
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Från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Protokollsutdrag 2013-12-06

§ 79 Antagande av avfallsplan
Direktionen beslutade 2013-05-30 att översända förslag
till Regional avfallsplan Sjuhärad 2012-2020 till aktuella medlemskommuner för yttrande. Yttranden skulle
vara kommunalförbundet tillhanda senast 2013-10-31.
Samtliga kommuner har inkommit med yttrande och
ställer sig bakom förslag till Regional avfallsplan Sjuhärad
2012-2020. De redaktionella ändringar som har föreslagits av kommunerna har gjorts. Förslag om att lägga till
ytterligare fokusområde ”Minimera avfallet” med lämpliga
tillhörande aktiviteter föreslås genomarbetas av arbetsgruppen inför eventuell revidering av avfallsplanen.
Direktionen beslutar
att för egen del godkänna Regional avfallsplan Sjuhärad
2012-2020 samt
att rekommendera aktuella medlemskommuner att anta
densamma.
Vid protokollet
Christina Klaar
Förbundssekreterare
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Regional avfallsplan 2012 2020 Region sjuhärad
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Regional Avfallsplan Sjuhärad 2012 – 2020
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Region sjuhärad

- Region Sjuhärad -

2
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Förord
Hjärtligt välkommen till regional avfallsplan 2012‑2020
för Region Sjuhärad. Framtagandet av denna gemensamma avfallsplan har skett i brett samarbete mellan regionens
kommuner.
Avfallsplanen ger en samlad information om avfallshanteringen i regionens kommuner och ska vara ett strategiskt
dokument i det kommunala planeringsarbetet. Aktuella
förhållanden rörande avfall i kommunerna beskrivs.
Avfallsplanen ska öka samarbetet inom regionen och
synergieffekter ska tas tillvara. Avfallsplanens mål och
åtgärder ska bidra till uppfyllande av nationella, regionala
och lokala miljökvalitetsmål.
Denna regionala avfallsplan har arbetats fram i samförstånd mellan kommunerna med avsikten att lägga en
grund för det gemensamma arbetet i regionen. Vår ambition är ett ökat samarbete mellan kommunerna och att
göra det enklare för regionens invånare att känna igen sig
i de olika kommunerna. Tillsammans tar vi ett helhetsgrepp om avfallsströmmarna i region Sjuhärad med sikte
på framtiden.
Ansvariga avfallshandläggare i styrgruppen
Jenny Forsberg
Hans Skoglund
Bollebygd
Borås
Mikael Johnsson
Herrljunga

Sanna Göransson
Mark

Fredrik Ekberg
Svenljunga

Annette Nilsson
Tranemo

Marie Ström
Ulricehamn

Mikael Johnsson
Vårgårda

Denna plan har fem fokusområden med tillhörande aktivitetsplan. ”Det ska vara lätt att göra rätt”, ökad återanvändning, ökad återvinning, energiutvinning och deponi.
Det första fokusområdet ”Det ska vara lätt att göra rätt”,
detta fokusområde syftar till att det ska vara lätt att göra
rätt beträffande avfallssortering. För fokusområdet ökad
återanvändning gäller att till 2020 ska samtliga kommuner
i större utsträckning än vid ingången av 2011 använda sig
av återbruk vid ÅVC.
För fokusområdet ökad återvinning finns det flera delmål.
Bland annat gällande nedskräpning, farligt avfall, matavfall och producentansvarsavfall. Fokusområdet energiutvinning berör energiutvinning från avfall. För deponi
finns ett fokusområde med målet att minimera mängd
avfall till deponi.
En aktivitetsplan med planerade aktiviteter för de olika
fokusområdena är framtagen. En informationsgrupp ska
verka för enhetlig information till regionens invånare.
Medverkande kommuner ska arbeta för att allt farligt
avfall ska samlas in. Kommunerna ska också genomföra
plockanalyser av kärl- och säckavfall.

1

Bakgrund

1.1

Region Sjuhärad

Inom ramarna för Regional Avfallsplan 2012‑2020
samarbetar kommunerna, Bollebygd, Borås, Herrljunga,
Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda.
Regionen har omkring 211 000 invånare (se tabell 1.1)
och är belägen i södra delen av Västra Götalands län. En
kommunbeskrivning för varje kommun finns i Bilaga A,
Nulägesbeskrivning – Region Sjuhärad.

Sammanfattning
Region Sjuhärad är Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark,
Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Denna
avfallsplan är framtagen gemensamt av alla medverkande
kommuner.
Syftet med planen är att Region Sjuhärad vill stärka arbetet kring avfallshanteringen i regionen genom ett samarbete i form av denna regionala avfallsplan. Genom att ifrån
nuvarande avfallshantering, analysera och sätta konkreta
mål och aktiviteter för att utveckla avfallshanteringen i
riktning mot ett hållbart samhälle.
Avfallsplan Sjuhärad 2012‑2020 tar hänsyn till de nationella miljömålen och är utformad med utgångspunkt från
Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner (NFS 2006:6).
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Kommun
Bollebygd
Borås
Herrljunga

Antal
invånare

Yta km²

Antal
invånare/km²

8 356

264

32

104 106

973

107

9 284

512

18

Mark

33 791

1 018

33

Svenljunga

10 282

900

11

Tranemo

11 606

744

16

Ulricehamn

22 996

1 122

21

Vårgårda

10 994

444

25

211 415

5 977

35

Totalt:

Tabell 1.1
Visar regionens kommuners invånarantal (2011-12-31)
och yta.
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Region Sjuhärad är Sveriges ledande centrum för textil
och design. Ett historiskt arv som lever kvar än i våra dagar. Företagande och initiativkraft har sedan generationer
tillbaka bidragit starkt till Sjuhäradsbornas försörjning.
Jordbruk kombinerades med textilhantverk och hantverket
ledde till handel och senare till småindustri som växte med
tiden.
Under de senaste decennierna har även området för miljöteknik växt sig allt starkare. Regionen har en betydande
kompetens inom avfallsområdet genom de medverkande
kommunerna och entreprenörer. Men även det faktum att
det via Högskolan i Borås bedrivs forskning och utbildning inom avfallsområdet. Regionen omfattas även av
Waste Refinery som är ett centrum för optimal resurshantering av avfall och alla parter tillsammans utgör en viktig
resurs i strävan efter en hållbar utveckling.
Det sker dagligen mängder av transporter av människor i
regionen. Arbetspendlingen inom Sjuhärad visar att pendlingen är relativt utbredd med Borås som knutpunkt. Regionen har även ett stort utbyte med Göteborgsregionen.
Statistiken visar även på att de mest perifera församlingarna har minst utbyte med resterande församlingar i region
Sjuhärad, medan de mest centrala har störst utbyte med
andra församlingar. Pendlingen i region Sjuhärad sker över
hela åldersskalan. I tabell 1.2 visas antalet inpendlare till
varje kommun i region Sjuhärad.
Pendling i region Sjuhärad
Kommun
Bollebygd
Borås

Antalet
inpendlare

Antalet
utpendlare

1 149

2 832

10 764

7 664

Herrljunga

1 118

1 614

Mark

2 520

6 184

Svenljunga

1 087

1 899

Tranemo

1 843

1 677

Ulricehamn

1 304

3 545

Vårgårda

1 701

2 360

Planen behandlar mål och åtgärder för följande fem prioriterade områden:
• Avfall i bygg- och anläggningssektorn
• Hushållens avfall
• Resurshushållning i livsmedelskedjan
• Avfallsbehandling
• Illegal export av avfall till andra länder
Åtgärderna ska bidra till att minska avfallets mängd och
farlighet, bättre ta vara på resurserna i avfallet, stoppa
spridningen av farliga ämnen och generellt förbättra
avfallshanteringen. I avfallsplanen lyfts det fram vad olika
aktörer kan göra för att målen ska nås.
Planens åtgärder anger riktningen mot ett mer resurseffektivt samhälle med utgångspunkt i de svenska miljömålen
och EU:s avfallshierarki.
Sveriges kommuner har en central roll i förverkligandet av
den nationella avfallsplanen. För målen i planens prioriterade områden finns specifika exempel på vad kommuner
kan göra för att främja att målet uppnås.

1.3

Avfallsplan

Enligt miljöbalken (SFS 1998:808) är varje kommun i
Sverige skyldig att upprätta en avfallsplan. Avfallsplanen
utgör tillsammans med renhållningsföreskrifterna kommunens renhållningsförordning. Avfallsplanens mål är att
kommunerna på ett strukturerat sätt ska dokumentera hur
avfallsfrågorna ska behandlas inom det för planen aktuella
tidsperspektivet. Kommunerna har genom denna lag fått
en utökad roll i avfallsarbetet.
Avfallsplanen är tänkt att behandla alla förekommande
avfallstyper vilket även inkluderar producentansvarsavfallet. Avfallsplanens ambition är att arbeta för att skapa
förutsättningar för kommunerna att nå högre i den s.k.
avfallstrappan som finns inskriven i lagen (se bild 1.1)

Tabell 1.2
Visar på statistik över pendlingen i region Sjuhärad

1.2

Nationell avfallsplan

I Maj 2012 fastställdes den nationella avfallsplanen ” Från
avfallshantering till resurshushållning – Sveriges avfallsplan 2012-2017” framtagen av Naturvårdsverket.
Huvudsyftet med den nationella avfallsplanen är att avfallshanteringen ska bli mer resurseffektiv.

Bild 1.1
Visar på avfallstrappans utformning och ambitionen är att
nå så högt som möjligt på trappan.
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Utöver upprättandet av en avfallsplan och föreskrifter
poängterar även Miljöbalken att kommuner ska beakta
möjligheter till att samverka kring avfallsplanering och att
ett sådant samarbete bör utnyttja de möjligheter som finns
till regional sammanställning, utöver redovisning av de
enskilda kommunernas uppgifter.
Avfallsplan Sjuhärad 2012‑2020, tar hänsyn till de nationella miljömålen och är utformad med utgångspunkt från
Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner (NFS 2006:6).
Arbetet med framtagandet av den regionala avfallsplanen
har genomförts av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän
från deltagande kommuner. En styrgrupp ansvarar för
projektets framskridande enligt plan. Förankring i olika
forum har varit en viktig del i arbetet och bland annat har
kommuncheferna och miljöpresidierna i Sjuhärad informerats.
Det finns flera fördelar med en regional avfallsplan,
samtliga kommuner bidrar med kunskap och erfarenhet. Den samlade kunskapen och erfarenheten gör att
vi tillsammans kan utveckla avfallshanteringen i region
Sjuhärad. Som region blir vi en större aktör och får större
handlingskraft. Samarbetet inom region Sjuhärad sker
genom gemensamma projekt och aktiviteter kopplade till
den regionala avfallsplanen.
Region Sjuhärad kan relaterat till avfallshanteringen eller
rent generellt gemensamt föra talan och agera påtryckande
mot utomstående organisationer. Region Sjuhärad kommer att fram till 2020 undersöka om andra kommuner vill
delta i detta samarbete.

1.4

Avgränsningar

Kommunerna har mycket begränsade möjligheter att följa
upp eller påverka uppkomst och hantering av verksamhetsavfall, som faller utanför det kommunala renhållningsansvaret. Avfallsplanen innehåller därför bara en översiktlig
beskrivning av situationen.
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Miljöbedömning

Enligt 6 kap miljöbalken (1998:808) och förordning
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar krävs det en
miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning vid framtagning av vissa planer och program som
kan antas ha betydande miljöpåverkan. En kommunal
avfallsplan ska i normalfallet antas ha sådan miljöpåverkan att miljöbedömning krävs, då den bland annat anger
förutsättningar för tillståndskrävande verksamheter. De
nämnda författningarna anger också hur miljöbedömningen ska genomföras och vad miljökonsekvensbeskrivningen
ska innehålla. Syftet med miljöbedömningen är att under
utarbetandet av den nya avfallsplanen beakta och integrera
miljöaspekterna på sådant sätt att en hållbar utveckling
främjas.
Denna miljöbedömning är ganska allmänt hållen,
eftersom det inte ansetts rimligt med fördjupning eller
långtgående undersökningar. Frågor som bättre bedöms
i samband med prövningen av andra planer och program
eller vid tillståndsprövning av verksamheter och åtgärder
bedöms inte här.

Miljöförhållanden och miljöns utveckling om
planen inte genomförs

Denna regionala avfallsplan syftar till att öka samarbetet
mellan regionens kommuner. Det finns för närvarande
inga alternativa forum för samarbete kring avfallsplanens
frågor. Om planen inte genomförs kommer inte avfallsplanens mål att genomföras. Samarbete och synergieffekter
kommer troligtvis inte att uppstå. En följd av det blir i
förlängningen att avfallshanteringen blir suboptimerad,
både mot regionens invånare och mot avfallsbolagen.

Syfte

Region Sjuhärad vill stärka arbetet kring avfallshanteringen i regionen genom ett samarbete i form av denna
regionala avfallsplan. Genom att ifrån nuvarande avfallshantering, analysera och sätta konkreta mål och aktiviteter för att utveckla avfallshanteringen i riktning mot ett
hållbart samhälle.

1.5

1.6

Positiva effekter med regionala avfallsplanen

Om alla mål uppfylls kommer det ge effekter att medborgare inom regionen är mer upplysta hur avfallshanteringen
inom regionen utförs. Medborgarna har större kunskaper
hur de ska sortera och en bättre förståelse för hur kretsloppet samverkar. På sikt kommer också förståelsen för
hur medborgaren kan påverka miljön och uppkomsten
med avfall och därmed minska sitt eget uppkomna avfall
genom förändrade konsumtionsmönster. För den kommunala avfallsplaneringen inom enskild kommun kommer
också att underlättas genom att kommunerna gemensamt
genomför olika informationskampanjer och regelbundna
dialoger inom regionen hur aktiviter och kampanjer ska
genomföras. En av de stora vinsterna med regionala avfallsplanen är att regionen blir en större röst för att kunna
påverka och föra dialoger med producenterna, övriga
närliggande regioner, myndigheter och ge ett enhetligt
intryck mot medborgarna.
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1.7

Uppföljning

Denna avfallsplan ska följas upp och vid behov revideras
vart tredje år med en första uppföljning år 2016.

1.8

Mål/Fokusområden

Denna avfallsplans upplägg följer i stort avfallstrappans
olika nivåer, undantaget trappans översta steg. Fokusområden och aktivitetsplanen följer båda avfallstrappans
upplägg. Måldiskussionen omfattar områdena ökad
återanvändning, ökad återvinning, energi, deponi, det ska
vara lätt att göra rätt.
De mål som diskuteras i måldiskussionen konkretiseras
genom en aktivitetsplan i kapitel 3. Måldiskussionen har
sitt ursprung i avfallstrappans uppbyggnad undantaget
minskad konsumtion. Dessutom tillkommer mål om att
det ska vara lätt att göra rätt i region Sjuhärad. Revision
av den regionala avfallsplanen skall ske vart fjärde år med
första revision 2015 och därefter 2019.

1.9

Det ska vara lätt att göra rätt

I region Sjuhärad ska det 2020 vara lätt att göra rätt beträffande avfallssortering.
Som invånare i regionen ska man förstå varför man ska
sortera och vad som händer med avfallet. Kommunerna
ska genom avfallsplanen även arbeta för att invånarna ska
förstå den miljönytta som är förenat med sorteringen i
olika fraktioner. Aktiviteterna i denna avfallsplan ska ligga
till grund för att uppnå den enkelhet som eftersträvas i
regionens arbete med avfallshantering.
Invånarna i regionen har en central roll när det kommer
till förverkligandet av denna avfallsplan. Därför är det viktigt att de har förståelse för det system som har byggts upp
kring avfallshanteringen. Därför ska minst 90 procent av
hushållen i region Sjuhärad vara nöjda med insamlingen
(enligt SKL:s modell eller egen tolkning via NKI eller annat som bedöms som likvärdig).
Avfallshanteringen och insamlingen ska även vara estetiskt
tilltalande och ha god tillgänglighet och säkerhet för
hushållen. Dessa punkter ska beaktas i hushållens nöjdhet.
Dessutom ska kommunerna i region Sjuhärad säkerställa
en separat hantering av farligt avfall.

på en återvinningscentral. År 2020 ska man som avfallslämnare kunna känna igen sig på de återvinningscentraler
som finns i region Sjuhärad.
Valfrihet innebär att invånarna i region Sjuhärad om
möjligt ska kunna avyttra sitt avfall genom återvinningscentraler oberoende av vilken kommun de bor i. Invånaren
får därmed tillgång till samtliga återvinningscentraler i
regionen. Detta åtagande är frivilligt och således avgör
kommunen själv huruvida den är intresserad av att vara
delaktig i utvecklingen av ett gemensamt system för återvinningscentraler.
Kommunerna ska även se över möjligheten att samarbeta
kring ett gemensamt system med bommar och passerkort.

1.9.2 Information

Kommunerna i regionen ska gemensamt ta fram informationsmaterial men även samsas kring Avfall Sveriges kampanjer, Håll Sverige Rent m fl. Kontentan är att utnyttja
befintligt material och använda det i region Sjuhärad.
Det ska inom regionen ses över om det går att öka biogasproduktionen med kampanjer mot storproducenter inom
matavfall till exempel resturanger, storkök.

1.10 Ökad återanvändning

I den regionala avfallsplanens första målområde diskuteras
ökad återanvändning. Detta innebär att fler produkter
ska återanvändas istället för att materialåtervinnas eller
energiutvinnas.
Region Sjuhärads kommuner är överens om att vi tillsammans måste öka invånarnas kunskap och förståelse för
kretsloppstänkande, vilket omfattar ökad återanvändning
och återvinning. Som invånare i regionen ska man förstå
varför man ska återanvända och återvinna.
I Region Sjuhärad ska vi arbeta för att underlätta för
invånare att avyttra produkter och material som kan
återanvändas. Till 2020 ska samtliga kommuner i större
utsträckning än vid ingången av 2011 använda sig av
återbruk vid ÅVC. Regionens strävan är att nå högre i
avfallstrappan och därmed få mer material till återanvändning. Nuläget för återbruk i regionen 2012 finns redovisat
i Bilaga A – Nulägesbeskrivning.

1.9.1 Samsyn och valfrihet

Samsyn mellan kommunerna i region Sjuhärad innebär
att enhetligheten mellan de olika återvinningscentralerna
i regionen ökar. Anledningen till samsynen är att försöka
hitta gemensamma begrepp för att underlätta för invånaren. Likartade begrepp och terminologi gör det enklare för
invånaren att sortera sitt avfall på ett bra sätt vid besöket

1.11 Ökad återvinning

Ökad återvinning innebär att produkter eller avfall som
inte kan återanvändas enligt målområde 2.2 ska återvinnas
i så hög grad som möjligt. Ökad återvinning ska ske inom
flera områden.
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Den totala mängden avfall och avfallets farlighet ska ha
minskat år 2020 jämfört med 2004 (omfattar ej gruvavfall). Se Bilaga C för avfallmängder från regionens kommuner från 2004 och framåt.

1.11.3 Producentansvarsavfall

Till 2020 ska samtliga kommuner i regionen Sjuhärad
ha ökat materialåtervinningen utifrån 2011 års nivåer, se
Bilaga A -Nulägesbeskrivning.
Kommunerna i region Sjuhärad ska uppnå de nationella
miljömålen enligt den nationella avfallsplanen, om dessa
mål är nådda så ska varje kommun upprätthålla arbetet
med målen.

1.11.1 Nedskräpning

Nedskräpningen på offentliga platser har ökat över tid och
därför kommer kommunerna i region Sjuhärad att arbeta
för att minska nedskräpningen i samhället.

1.11.4 Kärl- och säckavfall

Ett gemensamt mål för regionen är att öka materialåtervinningen. Regionen bör eftersträva att minst nå det
uppsatta målet i EU direktivet på 50% till 2020.

1.11.2 Farligt avfall

Genom den nationella avfallsplanen gäller särskilt att:
Avfallet får innehålla som mest 1 % farligt avfall vid
plockanalyser.

Enligt EU direktivet för avfall och återvinning 2008/98
gäller att:
”Andel hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling ska till 2020
uppgå till 50 %. ”

Region Sjuhärad ska inte bidra till spridning av kemikalier
och andra för naturen, människor och djur, farliga ämnen.
Till 2020 ska därför allt farligt avfall samlas in och återvinnas.

I Sjuhärad återvanns 39 % av hushållsavfallet år 2011.

Tabell 2.1
Visar kommunernas återvinningsgrad av hushållsavfallet.
Gränsvärdena som redovisas är kopplade till de nationella
miljömålen.

Matavfall

För insamling av matavfall beaktas Sveriges nationella
avfallsplan vilken påtalar att till 2015 gäller:
”Minst 35 procent av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker tas omhand så att växtnäringen utnyttjas.”
Samt:
”Senast år 2018 ska minst 50 procent av matavfallet
från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas
tillvara, där minst 40 procent behandlas, så att även
energi tas tillvara.”
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Borås

Herrljunga

Mark

Svenljunga

Tranemo

Ulricehamn

Vårgårda

51−60 30−50 <30

Bollebygd

Dålig uthållighet

>60

Mindre god
uthållighet

God uthållighet

2011 (%)

Gränsvärden för olika uthållighetsnivåer

Mycket god
uthållighet

Materialåtervinning, inklusive biologisk behandling .

37

40

28

39

34

41

47

33
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I Sjuhärad kan det bland kommunerna finnas lokala förutsättningar som gör att hemkompostering är att föredra
framför rötning och biogasproduktion. Biogasproduktion
är generellt att föredra då denna behandlingsmetod tar
tillvara en del av energin i matavfallet. Denna energi går
förlorad vid hemkompostering. Då det är växtnäringen
som innefattas av detta mål är kompostering ett fullgott
alternativ. Hemkompostering ingår i de nationella miljömålen och är en strategi för att omhänderta matavfall.
År 2011 var insamlingen av matavfall 62 % i Sjuhärad.
Respektive kommuns insamling av matavfall redovisas i
tabell 2.2.

Borås

Herr-ljunga

Mark

Sven-ljunga

Tranemo

Ulricehamn

Vårgårda

36−50 10−35 <10

Bollebygd

Dålig uthållighet

>50

Mindre god
uthållighet

God uthållighet

2011 (%)

Gränsvärden för olikauthållighetsnivåer

Mycket god
uthållighet

Biologiskbehandling av
matavfall i Sjuhärad.

75

73

26

86

46

72

40

20

Tabell 2.2
Respektive kommuns insamling av matavfall i procent av
den totala mängdenmatavfall. År 2011 var insamlingen
av matavfall i genomsnitt 62 % i Sjuhärad. Gränsvärdena
som redovisas är kopplade till de nationella miljömålen.

Slam från enskilda avloppsanläggningar

Återföring av näringsämnen, framföralt fosfor, från avlopp
till åkermarks ska ske i enlighet med nationella riktlinjer. Genom att återföra fosfor till åkermark bevaras dessa
näringsämnen i de biologiska kretsloppen.

Brännbart

För kommunerna i region Sjuhärad gäller att restprodukter från förbränning ska återvinnas så långt det är möjligt.
Slagg och pannsand från förbränningen i Borås sorteras
och återvinningsmaterial, i huvudsak metaller, återvinns.
Pannsanden som blir kvar används inom Sobackens deponiområde.

1.11.5 Övrigt hushållsavfall

Utfall Sjuhärad
Kommun
Bollebygd
Borås
Svenljunga

2011:

10 %
Ton TS

Fosfor
Andel till
ton åkermark %

150 Ingen uppgift

0

2.500

65,5

0

299

4,8

0

Vårgårda

225

3,8

0

Herrljunga

200

3,4

0

Mark

852

13,9

66

Grovavfall

Tranemo

325

7,15

0

Grovavfall är skrymmande avfall från hushåll (exempelvis
soffor, bord, sängar m m). Kommunerna i region Sjuhärad
ska arbeta för att öka återanvändningen av det som idag
sorteras som grovavfall.

Ulricehamn

766

23

0

Tabell 2.3
Slam från enskilda avloppsanläggningar.

Det grovavfall som inte går till återanvändning ska
innehålla mer utsorterat material, det ska vara en renare
fraktion, år 2020 än 2011.
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1.12 Energiutvinning

I flera utav avfallstrappans olika steg kan man utvinna
energi på olika sätt. Detta är väldigt viktigt och kan vara
orsaken till att behandlingsmetoden hamnat på den plats
som den har gjort i avfallstrappan. Varje kommun har
olika förutsättningar till att kunna utvinna energi ur
avfall.
Ur matavfall som lämnas till rötning erhålls biogas som
med fördel förädlas till fordonsbränsle. Klart vanligast
gällande energi ur avfall är energin i form av fjärrvärme
och el som erhålls från avfallsförbränningsanläggningarna.
Energi kan även erhållas från de deponier som tidigare
deponerade organiskt avfall och nu samlar in deponigas.
Deponigasen består framförallt av metan som bildas genom nedbrytning av organiskt material i syrefri miljö.

2.1

2.1.1 Samsyn

En informationsgrupp ska bildas och verka för att informationen i regionens kommuner genomförs på ett
enhetligt sätt.

2.1.2 Information

Infogruppen arbetar i perioder om 2 år. De kontrollerar med Avfall Sverige vilka kampanjer som planeras
nationellt och ser till att regionen arbetar utifrån dessa.
Dessutom ska de se över vilka behov som finns i regionen
när det kommer till information.

2.2
1.13 Deponi

Till 2020 ska regionen fortsätta arbetet med att minimera
mängder avfall till deponi i jämförelse med 2011.

Det ska vara lätt att göra rätt

Ökad återanvändning/Återbruk

Varje kommun ska arbeta för att skapa fler återbruk i
regionen.

Mängd till deponi 2011 (hushållsavfall), ton

2.3 Ökad återvinning

Bollebygd

För fokusområde ökad återvinning finns det ett antal
delmål med tillhörande aktiviteter för att nå målen.

234

Borås

110

Herrljunga

137

Mark

438 (sorteras ytterligare en gång vid
behandlingsanläggningen)

Svenljunga

226

Tranemo

225

Ulricehamn
Vårgårda

27
150

Deponering av avfall ska ske på ett miljömässigt korrekt
sätt.

2

Aktivitetsplan

Nedan beskrivs de olika aktiviteter som är planerade, planen ska revideras årligen och förslag på nya aktiviteter tas
av styrgruppen. Vid aktiviteter där flera kommuner ingår
som ska samfinansieras används en fördelningsnyckel där
kostnaden fördelas med hjälp av antalet invånare vid föregående års slut. Styrgruppen träffas inledningsvis 2 gånger
per år eller efter behov.

Uppföljning

En statistikgrupp ansvarar för uppföljning av aktivitetsplanen och dess olika aktiviter.
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2.3.1 Farligt avfall insamling

Målområde: Till 2020 ska allt farligt avfall samlas in och
återvinnas.
Samtliga kommuner ska medverka i att utöka insamlingen
av farligt avfall.
För att kunna samla in allt farligt avfall krävs att invånarna i region Sjuhärad har kunskap om vilka avfall som
klassas som farligt avfall. Därför ska invånarna i region
Sjuhärad ha tillräcklig kunskap för att kunna avgöra vad
som är farligt avfall samt förstå varför man inte ska slänga
farligt avfall på någon annan plats än avsedd plats enligt
kommunens föreskrifter.

2.3.2 Producentansvar

Gemensam diskussion med Förpacknings och Tidningsinsamlingen, FTI. Frivilligt deltagande från kommunerna.

2.3.3 Nedskräpning

Arbete för att minska nedskräpning görs i egen regi kommunvis till 2020. Respektive kommun ansvararför genomförande. Samtliga kommuner är delaktiga.

kommunfullmäktiges handlingar | 20 Mars 2014

2.3.4 Insamling av matavfall

Mark

Görs i egen regi kommunvis till 2020. Respektive kommun ansvarar för genomförande. Frivilligt deltagande från
kommunerna.

Villor i tätort och på landsbygd, hyreshus.

Svenljunga
2.3.5 Plockanalyser
Regional plockanalys

Samtliga kommuner i region Sjuhärad ska genomföra
plockanalyser, detta för att få förståelse och kunskap av
kärl- och säckavfallets sammansättning. Utifrån plockanalyserna kan vi tillsammans delvis göra riktade insatser mot
de områden som vi anser behöva det. Större plockanalyser
ska utföras gemensamt under oktober månad år 2013,
2015, 2017 och 2020.
Plockanalyser kan göras enligt en gemensam mall och där
vi kan använda resurser på Borås Högskola för att analyserna gjorda kostnadseffektivt.

•
•
•
•
•

Villa med anmäld hemkompostering, tätort
Villa utan anmäld hemkompostering, tätort
Villa med anmäld hemkompostering, glesbygd
Villa utan anmäld hemkompostering, glesbygd
Flerbostadshus, (med eller utan hemkompost)

Hur förhållandet ser ut mellan tätort och glesbygd är
också intressant.
Vi har idag ett kommunalt bolag med anmäld hemkompostering eller hämtning av komposta. Eventuella skillnader mellan komposthanteringen är också intressant att
utreda.

Varje kommun ser över sina behov när det gäller plockanalyser för att kunna göra en bra utvärdering i förhållande
till sina förutsättningar. Nedan följer ett antal exempel på
önskemål från kommunerna.

Tranemo

Borås

Vårgårda Herrljunga

Tre typområden som innefattar ett villaområde och två
hyreshusområde.

Villa på landsbygd samt flerbostadshus i tätort vore lämpligt för oss.

Bollebygd

Ulricehamn

Villor i tätort och på landsbygd samt hyreshus i tätort.

Villa och flerbostadshus.

När det gäller plockanalyser är vi nog mest intresserade
av att göra detta på hemkomposteringsabonnemangen i
villor, tätort.
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Bilaga A

Invånare (st)
Fritidshusboende omräknat till personer (st)
Gästnätter omräknat till personer (st)
Arbetsplatsnetto omräknat till personer (st)
Hushåll i en- och tvåfamiljshus (st)
Hushåll i flerbostadshus (st)
Andel hushåll som bor i flerbostadshus (%)

8 356 104 106
78

370

3 3791

10 282

70

325

175

11 606 22 996
104

1 758

Avfall Web

Vårgårda

Ulricehamn

Tranemo

Svenljunga

Mark

9 284

10 994

A1

81

A2

-

491

-

-

-

-

352

-

A3

-268

582

-64

-567

-124

9

-348

-108

A4

2 543

19 069

3 088

10 625

3 860

4 032

6 940

3 412

A20

890

29 848

1 107

4 336

835

1 300

3 575

1 175

A21

26

61

24

29

18

24

34

26

Tabell A.1
En generell fördelning i kommunerna beträffande hushåll
i en- och tvåfamiljshus samt hushåll i flerbostadshus.
Samtliga kommuner förutom Borås (61 %) har en andel
hushåll boendes i flerbostadshus som understiger 35 %.
Invånarantalet och fördelningen på hushåll baseras på
2011 års uppgifter.

1 Regionens kommuner
1.1 Bollebygd

Bollebygds kommun ligger mellan Göteborg och Borås
och har 8 375 invånare. Kommunen består av fyra geografiska delar: Bollebygd, Hultafors, Olsfors och Töllsjö.
Bollebygds tätort är kommunens centralort. Kommunens
yta är ca 264 kvadratkilometer. Kommunen angränsar till
Härryda, Borås, Mark och Alingsås kommuner. Bollebygd
är den yngsta kommunen i regionen och blev egen kommun 1995.

Näringsliv

I kommunen finns det ca 600 registrerade företag varav de
flesta är enmans- eller fåmansföretag. Bollebygds kommun
är den största arbetsgivaren med cirka 530 anställda.
Några andra stora arbetsgivare är: Flügger, Hultafors,
Hammar Maskin.
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Herrljunga

Borås

Bollebygd

Nulägesbeskrivning
– Region Sjuhärad

1.2 Borås

Borås Stad är Sveriges trettonde största kommun sett till
invånarantalet uppgår till 104 106. Invånarantalet har
under det senaste decenniet haft en generell uppgång på
omkring 500 personer per år.
Borås fick stadsprivilegier 1621 med anledning av att
kronan ville etablera en stad i knallarnas dalgångar. Knallarna, de kringresande försäljarna försåg hela Sverige med
bl a tyg. I Rydboholm utanför Borås startades under tidigt
1800-tal Sveriges första mekaniska bomullsväveri. Än idag
lever det textila arvet, inte minst genom Textilhögskolan i
Borås. Fortfarande tillverkas textilier av hög kvalitet och i
fabriksbutikerna kan man handla till förmånliga priser.

Näringsliv

Borås har ur ett historiskt perspektiv varit känt för sina
många knallar och staden är en central del i tygriket. Den
största sektorn är handel och kommunikation med cirka
12 200 arbetstillfällen.
Några stora arbetsgivare är: Ericsson, Statens Provningsanstalt (SP), Ellos, Halléns, Manpower, Högskolan i Borås,
Volvo, Transcom, Borås Energi och Miljö.
Totalt antal sysselsatta i Borås var cirka 54 100 personer år
2011. Högskolan i Borås har cirka 15 000 studenter.
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1.3 Herrljunga

1.5 Svenljunga

Herrljunga kommun är centralt belägen i Västra Götaland
och har cirka 9 300 invånare. Kommunens centralort är
en välkänd järnvägsknut. Herrljunga är 512 kvadratkilometer till ytan och ses som en tätortsnära landsbygdskommun. Herrljunga har tre tätorter, Herrljunga, Ljung-Annelund och Fåglavik.

Svenljunga kommun ligger i södra delen av Västra Götaland. Svenljunga har 10 288 invånare och kommunens
totala yta är cirka 900 km². Kommunen består av orter så
som Hillared, Sexdrega, Svenljunga, Holsljunga, Överlida,
Mjöbäck, Östra Frölunda, Mårdaklev och Kalv.

Näringsliv

Traditionellt har jordbruket och tillverkningsindustrin
dominerat Herrljungas näringsliv. Största arbetsplatsen är
TA Hydronics i Annelund med cirka 425 anställda, som
förser världen med ventiler och reglersystem.
Här finns också många andra företag med spetskompetens
på världsmarknaden, till exempel Fideltronik, Pipelife,
Stjernfjädrar, Strängbetong, Talent Plastics, Lesjöfors
Industrifjädrar, StayHard, med flera. Herrljungas mest
kända varumärke i Sverige är naturligtvis Herrljunga
Cider, som startade sin verksamhet redan 1911.

1.4 Mark

Marks kommun ligger i södra delen av Västra Götaland.
Mark har 33 791 invånare och kommunens totala yta är
1 018 km². I kommunen finns ett flertal små och medelstora orter, varav den största är Kinna. I Kinna bor cirka
7 000 personer.
Marks kommun bildades 1 januari 1971 genom sammanslagningen av köpingarna Kinna och Skene samt landskommunerna Örby, Fritsla, Svansjö, Sätila, Horred och
Västra Mark. Som kommunnamn togs det gamla häradsnamnet Mark, ett av de sju häraderna i Sjuhäradsbygden.

Näringsliv

Många av företagen i Mark är experter på inredning. Här
finns de stora textilföretagen, som gjort sig kända över
världen, och dessutom flera möbelfabriker. Här finns
också företag inom kemi-, elektronik- och förpackningsindustri. Mark består också av en rad småföretag inom olika
branscher.
Några stora arbetsgivare är: De fem största (med flest
anställda) företagen i Mark är följande: Ludvig Svensson,
Almedahl – Kinna Aktiebolag, Kasthall Mattor och Golv,
Skene Järn och Stora Enso Packaging.

Begreppet härad var en militär indelning redan på medeltiden. De sju häraderna Bollebygd, Gäsene, Kind, Mark,
Veden, Redväg och Ås hade hantverket gemensamt och
har sedermera tillsammans kallats Sjuhäradsbygden eller
kort och gott Sjuhärad. Kind var den härad som numera
omfattar stora delar av Svenljunga och Tranemo kommuner.

Näringsliv

I Svenljunga kommun finns ett väl blandat näringsliv med
en majoritet av små och medelstora företag. Tyngdpunkten
i näringslivet ligger på livsmedel, jordbruk, handel och
service, men även tillverkningsindustrin är mångsidig och
har stor utvecklingspotential
Några stora arbetsgivare är: Elmo Leather, Vokes Air,
Blåkläder, Startrading, Mjöbäcks Entreprenad, Samhall,
Västkuststugan, Textrep Sweden, Berendsen Safety och
Textilservice, Ajab Smide, ICA.

1.6 Tranemo

Tranemo kommun ligger i den södra delen av Västra
Götaland. Tranemo har 11 587 invånare och omfattar 744
km². Tranemo socken är omnämnd redan 1413 och ett
flertal gårdsnamn i socknen är kända från 1300-talet. Tätorten Tranemo är dock tämligen ung och växte till allra
största delen fram mellan världskrigen och 1980-talet.
Andra större orter är Limmared och Länghem, följda av
Dalstorp och Grimsås. Mindre orter i Tranemo är Ambjörnarp, Ljungsarp, Uddebo, Nittorp, Sjötofta, Ölsremma, Hulared, Månstad och Mossebo

Näringsliv

Tranemos läge i Sjuhäradsbygden på gränsen till Småland
har gjort att kommunen har en bra kombination av Sjuhärads handelstraditioner och ett småländskt företagsklimat.
Några stora arbetsgivare är: Nexans IKO Sweden, Ardagh
Glass Group, CJ Automotive, Svedbergs i Dalstorp, AP &
T Presses.
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1.7 Ulricehamn

1.8 Vårgårda

Ulricehamn är beläget i den sydöstra delen av Västra
Götaland och angränsar till Jönköping i öster och Borås i
väster. Ulricehamn har cirka 22 996 invånare fördelat på
1 122 km².

Vårgårda är beläget i mellersta delarna av Västra Götaland. Kommunen har cirka 11 000 invånare fördelat
på 444 km². Vårgårda kommun är en kulturbygd som
är mycket rik på fornlämningar. Här finns bland annat
nordens största hällkista och Västergötlands största domarring. Vårgårda är ofta förknippat med cykling. Bland
annat erövrade de berömda ”Fåglumbröderna” under
60- och 70-talet ett otal svenska och nordiska mästerskap
men också världsmästerskap och olympiska medaljer.
Idag arrangerar Vårgårda deltävlingar i världscupen för
landsvägscykel.

Ulricehamn med omnejd omnämns i historieböckerna
för första gången årsskiftet 1306 och 1307. Kommunens
centralort har dock funnits som en namngiven plats ända
sedan 1200-talet. Fram till 1741 var namnet på staden
Bogesund. Därefter bytte man till Ulricehamn efter dåvarande drottning Ulrika Eleonora den yngre.

Näringsliv

I Ulricehamn har vi alltid varit, och är fortfarande,
entreprenörer. Något som inte minst avspeglar sig i det
stora antalet fåmansföretag som finns i kommunen. Vårt
geografiska läge, i hjärtat av Sjuhäradsbygden med tillgång
av god industrimark, borgar dessutom för nya etableringar,
samtidigt som våra kommuninvånare har en stor arbetsmarknadsregion inom bekvämt pendlingsavstånd med
närhet till två stora städer samt inom kort en motorväg.
Några stora arbetsgivare är: B&B TOOLS Supply Chain,
Ulricehamns Betong AB, Emballator Ulricehamns Bleck
AB, IRO AB, AP&T Sweden AB, Precomp Solutions AB,
Autotube AB, Hökerums Bygg AB, Ulricehamns Energi
AB, Wernerssons ost AB, LK Pex AB, Bolon AB, Lager
157, Bogesunds väveri.

B 180

Näringsliv

Vårgårda har en tradition av entreprenörer med kända
namn som Lennart Lindblad (Autoliv) och Johan Petter
Johansson (uppfinnare av skiftnyckeln och rörtången).
Vårgårda har placerat sig bland de femton bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs ranking över bästa företagsklimat sedan 2005. Toppnoteringen kom 2008 då Vårgårda
kommun placerade sig på nionde plats av 290 kommuner.
2009 föll kommunen ner till femtonde plats, för att 2010
åter klättra upp till en elfteplats.
Några stora arbetsgivare är: Autoliv Sverige, Gustavsberg
Vårgårda Armatur, Doggy, Sundolitt.
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2 Avfallshantering - Region Sjuhärad
2.1 Kundnöjdhet i regionens kommuner

I Tabell 2:4 ges en översikt angående kundernas nöjdhet angående avfallshanteringen i de olika kommunerna.
Vidare ges även uppgifter på de vanligaste avgifterna för
en- och tvåfamiljshus samt lägenheter i flerbostadshus.
Samtliga tabeller under kapitel 2.3 är baserade på inmatade uppgifter från respektive kommun i http://www.avfallweb.se. Respektive kommun ansvarar för att säkerställa
att statistiken uppdateras i avfallweb varje år.
I tabell A.2 ges en bild av nöjdhet hos kunder beträffande
avfallshanteringen samt de vanligaste avgifterna i de olika
kommunerna.

Borås

Herr-ljunga

Mark

Sven-ljunga

Tranemo

Ulricehamn

Vårgårda

Nöjdhet avfallshantering enoch tvåfamiljshus (%)

>90

85−90

80−85

<80

-

-

-

83

-

-

88

-

Nöjdhet
avfallshantering lägenhet (%)

>90

85−90

80−85

<80

-

-

-

83

-

-

88

-

Nöjdhet besök
ÅVC (%)

>90

85-90

80-85

<80

Vanligaste avgift en- och
tvåfamiljshus (Kr/år)
Vanligaste avgift
lägenhet i flerbostadshus (Kr/
år)

Mindre god
uthållighet

Bollebygd

Dålig uthållighet

God uthållighet

Gränsvärden för olika
uthållighetsnivåer
Mycket god
uthållighet

Kunder
2011

75

88

<1400 1400−1949 1950−2550 >2550 2343 2230 1800 2162 1426 1508 1705 2375
<700

700−1199 1200−1750

>1750

968 1625

1117

990 1556 1028

1417 1476

Tabell A.2
Visar nöjdhet hos kunder beträffande avfallshanteringen
samt de vanligaste avgifterna i de olika kommunerna.
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2.2 Återbruk i Region Sjuhärad

2.2.2 Återbruk Borås

2.2.1 Återbruk Bollebygd

På återvinningscentralen finns en container från Emmaus
Björkå där man kan lämna kläder, husgeråd och mindre
möbler. I anslutning till återvinningscentralen har även
Toini-hjälpen en lokal där dom tar emot och säljer kläder,
husgeråd och möbler.

På samtliga återvinningscentraler finns möjlighet att
lämna in varor till återbruk. Samarbetspartner är Projekt
Vitryssland och Emmaus Björkå. Kommunens arbetsmarknadsförvaltning driver också en omfattande verksamhet under namnet Åter i Bruk. Här samarbetar man
mycket med Borås Energi och Miljö för att förädla och att
höja avfallet upp i avfallstrappan genom återvinning och
återbruk.
En inventering av verksamheter som finns i kommunen
gjordes under våren 2012 och där framkom bl.a. att dessa
verksamheter återbrukar eller återvinner ca 2154 ton/år
motsvarande ca 4% av avfallsmängden från Borås hushåll.
Se nedanstående tabell A.3.

Verksamheter

Mängder in per år

ca kg

Slängs per år

ca kg

Borås Biståndscenter

6 600 m³

792 000

2 600 m³

312 000

Borås Stads Återbruk

690 m³

82 800

138 m³

16 560

Butik Eliran

13 467 kg

13 467

10 m³

1200

Emmaus Björkå

54 450 kg

54 450

5 445 kg

5445

2 200-4 400 kg

2 200-4 400

528 kg

528

16 060 kg

16 060

3 520 kg

3520

1 320 m³

158 400

110 m³

13 200

137 500 kg

137 500

ingen uppgift

Frufällan Marknad
GeTing
Gärdhem
Myrorna
Röda korset Borås

3850 kg

3850

962,5 kg

962,5

Röda korset Fristad

2 090 kg

2090

1 000 kg

1 000

5 000-6 000 m³

660 000

352 m³

42 240

Stiftelsen Vitryssland
Veras Garderob

2 918 kg

2918

132 kg

132

Per-Anders Johanssons auktionstjänst

1 892 m³

227 040

33 088 kg

33 088

Totalt:

2 153 875

429 875,5

Tabell A.3

2.2.3 Återbruk Herrljunga

Återbruk i Borås
1 m3 = 120 kg

Möjlighet finns att lämna in möbler, husgeråd m m
som säljs vidare av Reprisen Secondhand-butik. Sakerna
lämnas i container på ÅVC eller direkt till butik. Lions har
även loppisverksamhet som ordnas varje år.

Mängden material som kommit in = 20,7 kg/invånare
vilket motsvarar ca 5 % av hushållens avfallsmängd
Mängden material som slängs = 4,1 kg /invånare
Verklig mängd som återbrukats eller återanvänts
= 16,6 kg/invånare och år motsvarande ca 4 % av hushållens avfallsmängd
Om man använder samma värden som finns i Avfall
Sveriges rapport U 2011:02 om Alelyckans kretsloppspark
i Göteborg (ca 3,5 ton CO2 /ton avfall) så minskar utsläppen av växthusgaser med 6 034 ton koldioxidekvivalenter/
år genom återbruk o återanvändning.
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2.2.4 Återbruk Mark

Återbruk finns i olika former för insamling och försäljning
av kläder, husgeråd och möbler. Ideella föreningar som Erikshjälpen och Rumänieninsamlingen är två stora aktörer
på återbruk av kläder och husgeråd mm. Ett antal second
hand butiker finns också i kommunen. De lokala idrottsföreningarna har årligen loppmarknader och kommunen
bistår med avgiftsbefrielse för avlämning av de varor som
inte blivit sålda vid kommunens återvinningscentral. För
att få avgiftsbefrielse måste idrottsföreningarna ansöka
om avgiftsbefrielse hos kommunen. Det brukar arrangeras
bakluckeloppis på olika orter i kommunen som är välbesökta och populära.

kommunfullmäktiges handlingar | 20 Mars 2014

Det som saknas i Marks kommun är ett återbruk av
byggmaterial. Kommunen kommer jobba för att öka
marknaden för återbruk av byggmaterial som exempelvis
toalettstolar, kakel, badkar m m.

2.2.5 Återbruk Svenljunga

VUM, Våra ungdomar vår miljö:
Här får deltagarna utbildning i praktiskt miljöarbete och
kunskap om miljöns betydelse för god livskvalitet. Skrotbilar hämtas och omhändertas innan skador som läckage
av olja och tungmetaller förorenar miljön. Både privatpersoner och företag kan kontakta VUM för att bli av med
skrotbilar, uttjänta jordbruksredskap, gamla maskiner och
annat skrot.
Allt demonteras i beståndsdelarna som sedan sorteras och
lämnas vidare till lämplig instans. VUM har även en container vid återvinningsstationen, där kunder kan lämna
in sina uttjänta cyklar. Dessa repareras och gör funktionsdugliga för återanvändning.
Snickeriet:
Här samlas kasserade möbler in från olika kommunala
förvaltningar, och dessa iordningsställs i ett skick så att de
kan återanvändas.
Vintagebutik:
I Svenljunga har startats en vintagebutik, där gamla kläder
och möbler kan lämnas för att sedan lagas, lappas ihop
och sys om så att de möjliggörs för försäljning genom
butiken.
I övrigt finns några loppmarknader som drivs ideellt,
någon som har öppet året runt och några som håller öppet
endast delar av året. Bagage-loppis förekommer också,
men då främst under vår/sommar.

2.2.6 Återbruk Tranemo

Återbruk:
Nätverk Sverige-Lettland driver secondhandbutiken
Återbruk i Limmared. Överskottet används till humanitär
hjälp i Lettland. Sedan hösten 2010 har Återbruk även en
container placerad på Återvinningscentralen Returen, här
kan besökare lämna in möbler, husgeråd, prydnadssaker
mm som det vill skänka till verksamheten istället för att
slänga.

Byggstenen:
Tillsammans med samverkande myndigheter i Tranemo
och Ulricehamns kommun drivs secondhandbutiken
Byggstenen i Tranemo Centrum. Här återvinns, repareras
och skapas, så kallat ”Re make over”. Intäkterna från försäljningen går bland annat till att packa och skicka kläder
och saker till Vitryssland och Ukraina genom Tjernobyl
barnens Oas.
Runtom i Tranemo kommun finns även enskilda secondhand verksamheter och företag som handlar med begagnade prylar, allt ifrån kläder, prydnadsföremål, möbler m m.
I övrigt så har de lokala idrottsföreningarna i de större
samhällena loppmarknader åtminstone en gång per år,
oftast på våren. Här kan gamla prylar hitta nya ägare,
istället för att hamna på sopberget.

2.2.7 Återbruk Ulricehamn

I kommunen finns flera privata secondhandbutiker samt
ett mycket aktivt föreningsliv med många regelbundna
”loppisar”. Skolorna ordnar också populära bytesdagar och
loppisar med begagnade kläder, leksaker och sportprylar
mm. Även i kyrkans regi samlas kläder in till försäljning
vårt och höst. Överskottet går sedan till bl a Vitryssland.
Tillsammans med samverkande myndigheter i Tranemo
och Ulricehamns kommun drivs secondhandbutiken
Byggstenen. Här återvinns, repareras och skapas, så kallat
”Re make over”. Intäkterna från försäljningen går bland
annat till att packa och skicka kläder och saker till Vitryssland och Ukraina genom Tjernobyl barnens Oas.
På återvinningscentralen i Övreskog kan allmänheten
lämna in överblivna föremål och möbler för försäljning på
Överskottslagret. Överskottslagret drivs i kommunal regi
och faller under Handikappomsorgens dagliga verksamhet. Samarbetet sker med Ulricehamns Energi och tanken
är att denna verksamhet skall utökas framöver och därigenom höja en större mängd avfall upp i avfallstrappan till
återvinning och återbruk.

2.2.8 Återbruk Vårgårda

Möjlighet finns att lämna in möbler, husgeråd m m som
säljs vidare av Hjulet Secondhand. Sakerna lämnas i
container på ÅVC eller direkt till butik. Lions har även
loppisverksamhet som ordnas varje år.
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2.3 Avfallshantering i regionens kommuner

I tabell A.4 ges en generell översikt angående insamling av
avfall i regionens kommuner.

God uthållighet

Mindre god
uthållighet

Dålig uthållighet

Bollebygd

Borås

Herr-ljunga

Mark

Sven-ljunga

Tranemo

Ulrice-hamn

Vårgårda

Gränsvärden för olika
uthållighetsnivåer

Mycket god
uthållighet

Insamling –
Generellt
2011

Mängd insamlat hushållsavfall (avfall från hushåll
samt därmed jämförligt
från annan verksamhet)
(Kg/person)

<380

380−499

500−650

>650

601

446

457

484

438

415

303

499

Mängd insamlat kärl- och
säckavfall (Kg/person)

<125

125−200

200−275

>275

175

188

221

174

176

163

124

224

70−169

170−310

>310

304

155

152

212

149

139

90

186

Mängd insamlat grovavfall <70
(Kg/person)

Mängd insamlat förpacknings- och tidningsmaterial (Kg/person)

>95

76−95

55−75

<55

76

76

57

75

78

82

72

56

Total andel farligt
avfall i kärl- och säckavfall (%)

<0,05

0,05−0,17

0,18−0,3

>0,3

-

0,2

-

1

-

-

-

-

Mängd farligt avfall
från hushåll som samlats
in via kommunens försorg
(Kg/person)

>12,0

5,6−12,0

2,0−5,5

<2,0

18,77 8,7

9,11

3,84

14,05 9,96

2,3

15,4

Miljövänliga
drivmedel - Insamling (%)

<25

25-30

31-36

>36

-

-

-

-

-

-

Tabell A.4
Visar på en generell bild över insamlingen av avfall i
Sjuhärad.
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Mindre god
uthållighet

Dålig uthållighet

Bollebygd

Borås

Herr-ljunga

Mark

Sven-ljunga

Tranemo

Ulricehamn

Vårgårda

Mängd hushållsavfall till
deponi (Kg/person)

God uthållighet

Gränsvärden för olika
uthållighetsnivåer

Mycket god
uthållighet

Bortskaffande
deponering
2011

<4

4 - 15

16-30

>30

28

1,04

14,75

12,97

22

19,37

0

13,68

Tabell A.5

via entreprenören Ragnsells. Producentavfallet kan också
lämnas på ÅVS. Grovavfall tas om hand på ÅVC. Matavfall hemkomposteras.

Visar på återvinning och behandling, samt mängd
hushållsavfall till deponi som för övrigt är väldigt låg i
regionen.
Mängd producentansvarsavfall (pappersförpackningar,
plastförpackningar, ofärgat och färgat glas, metallförpackningar, tidningar) som insamlats 2011 via ÅVS, ÅVC och
genom fastighetsnära insamling [Siffror från FTI].

Kg/person

Mark använder samma insamlingssystem som i Borås med
svarta o vita påsar, matavfall resp. brännbart. Grovavfall
tas om hand på ÅVC och producentavfall på ÅVS.

2.3.5 Svenljunga
well/
kart

plast

Bollebygd

8,33

Borås

8,20

Herrljunga
Mark

Kommun

2.3.4 Mark

tidningar

Svenljunga samlar in restavfall som förbränns i Halmstad.
Matavfall hemkomposteras. Grovavfall tas om hand på
ÅVC och producentavfall på ÅVS.

glas

metall

2,33

27,10

1,59

37

3,10

18,06

1,10

46

7,75

3,77

15,29

1,51

29

9,87

2,92

19,58

1,85

41

2.3.6 Tranemo

Svenljunga

14,23

5,03

13,84

1,74

44

Tranemo

17,92

8,19

17,66

1,96

36

Ulricehamn

11,87

4,85

23,00

1,86

31

Tranemo samlar in restavfall som förbränns i Halmstad.
Matavfall hemkomposteras. Grovavfall tas om hand på
ÅVC och producentavfall på ÅVS.

6,38

5,56

11,94

1,19

31

Vårgårda

2.3.7 Ulricehamn
2.3.1 Bollebygd

Bollebygd använder samma insamlingssystem som i Borås
med svarta o vita påsar, matavfall resp. brännbart. Grovavfall tas om hand på ÅVC och producentavfall på ÅVS.

Ulricehamn samlar in restavfall som förbränns i Jönköping. Matavfall hemkomposteras. I Ulricehamn används
avfallskvarnar i ett pilotprojekt. Utredning inväntas innan
eventuell utökning av avfallskvarnar i Ulricehamn. Grovavfall tas om hand på ÅVC och producentavfall på ÅVS.

2.3.2 Borås

Borås använder svarta och vita påsar med optisk sortering
för matavfall och brännbart. Grovavfall tas o hand på
ÅVC och producentavfall på ÅVS.

2.3.3 Herrljunga

2.3.8 Vårgårda

Vårgårda samlar in restavfall som förbränns i Lidköping.
Kunden har möjlighet att beställa fastighetsnära insamling
via entreprenören Ragnsells. Producentavfallet kan också
lämnas på ÅVS. Grovavfall tas om hand på ÅVC. Matavfall hemkomposteras.

Herrljunga samlar in restavfall som förbränns i Lidköping.
Kunden har möjlighet att beställa fastighetsnära insamling
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2.4 Regionens avfallshantering i tabellform

Källsortering, matavfall och
brännbart (%)
Beskrivning av systemet *

0

0

100

100

100

100

100

0

0

0

0

Avfall Web

100

Vårgårda

100

Optibag Optibag Brännbart

Ulricehamn

100

Tranemo

0

Svenljunga

0

Mark

Borås

Blandat
matavfall/brännbart (%)

Bollebygd

Insamlingssystem,
insamling kärl- och säckavfall

Herrljunga

Tabell A.6 visar insamlingssystemen i regionens kommuner för kärl och säckavfall.

A11

Optibag Brännbart Brännbart Brännbart Brännbart

*Hemkompostering finns som alternativ i samtliga kommuner.

Tabell A.6
Tre av kommunerna har utsortering av källsorterat matavfall och brännbart avfall. Övriga kommuner har ingen
utsortering av matavfall med central behandling. Däremot
erbjuder kommunerna möjlighet för hemkompostering.

Vårgårda

100

0

0

0

0

0

0

100

0

100

100

100

100

100

100

LBC
Borås

Borås
Energi och
Miljö AB

RagnSells

LBC
Borås

LBC
Borås

LBC
Borås

Sita

RagnSells

Tabell A.7
Sju kommuner har en entreprenör för hämtningen av hushållsavfallet medan Borås har ett kommunalägt bolag.
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Avfall Web

Ulricehamn

0

Borås

Tranemo

Utförare

Svenljunga

Privat entreprenör (%, andel
kostnad)

Mark

Kommunalägt bolag (%, andel
kostnad)

Bollebygd

Utförandeform,
insamling kärl- och säckavfall

Herrljunga

Tabell A.7 visar utförandeformen för insamling av kärl
och säckavfall i regionens kommuner.

A10
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Bollebygd

Borås

Herrljunga

Mark

Svenljunga

Tranemo

Ulricehamn

Vårgårda

Avfall Web

Tabell A.8 visar hur insamling av producentansvarsfraktioner fungerar i regionens kommuner.

6

82

6

15

14

12

20

6

I11

En- och två familjshus
med möjlighet till fni (Ja/Nej)

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Annan typ av insamling

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Producentansvar
– förpackningar och tidningar
ÅVS, Insamlingsplatser
för tidn. Och förpackn. (st)

Tabell A.8
Herrljunga och Vårgårda ger möjlighet för en- och
tvåfamiljshus att bedriva fastighetsnära insamling av
producentansvarsavfall. Övriga kommuner ger inte denna
möjlighet.

Mark

Svenljunga

Tranemo

Ulricehamn

Vårgårda

1

5

2

1

1

1

1

1

Mobil ÅVC, turer/år och antal stopp/tur

19 stopp
4 ggr
2 ggr 19 stopp
2 ggr
Ja

A15
A16

Mobil grovsopinsamling turer/år och antal stop/tur
Budning

Avfall Web

Herrljunga

ÅVC, Återvinningscentrale r (antal)

Borås

Insamlingsmetod

Bollebygd

Tabell A.9 visar insamlingsmetoder av avfall i regionens
kommuner.

2ggr

Ja

Tabell A.10
Borås har fem ÅVC:er, Herrljunga har två st. och övriga
har en ÅVC.
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Vårgårda

Nej 19 stopp 14 stopp 14 stopp 19 stopp
4 ggr
2 ggr
2 ggr
2 ggr

6 stopp
1 ggr

F15

1

6

2

1

1

Nej

Nej

Lämnas till sopbilen

Avfall Web

Ulricehamn

F11

Svenljunga

2

Mark

1

Herrljunga

Mobil miljöstation, turer/år och antal stop/tur

1

Borås

Mottagningsplatser för farligt avfall
– bemannade (antal)

Bollebygd

Farligt avfall,Insamlingsmetoder

Tranemo

Tabell A.11 visar insamlingsmetoder för farlig avfall i
regionens kommuner.

Ja

Tabell A.11
Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda
erbjuder mobil miljöstation med varierande antal stopp
under året. Övriga kommuner har inte denna tjänst.

Svenljunga

Tranemo

Ulricehamn

Vårgårda

0

0

0

0

0

0

Privat entreprenör (%, andel kostnad)

100

70 %
flera

100

100

100

100

100

100

Största entreprenörer

LBC

LBC
STENA
Ad infini.

RagnSells

LBC

LBC

LBC

Sita

Ragn-Sells,
Vårgårda
logistik,
Stena
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Avfall Web

Mark

BEM
30 %

Kommunalägt bolag (%,andel kostnad)

Borås

0

Verksamhetsavfall insamlingsmetod

Bollebygd

Herrljunga

Tabell A.12 visar insamlingsmetoder för verksamhetsavfall
i regionens kommuner.
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Borås

Herrljunga

Mark

Svenljunga

Tranemo

Ulricehamn

Vårgårda

Avfallsförbränning (st)

0

1

0

0

1

0

0

0

A13

Biologisk behandling via kompostering (st)

0

1

0

0

0

0

1

1

A13

Behandlingsanläggningar

Avfall Web

Bollebygd

Tabell A.13 Behandlingsanläggningar i regionens kommuner.

Biologisk behandling via rötning (st)

0

1

0

0

0

0

0

0

A13

Deponi i drift (st)

0

1

0

0

0

0

0

0

A14

Om ja, typ (Inert, Icke farligt avfall, Farligtavfall)

Nedlagda deponier
Lista från Länsstyrelsen

A14

Inert,Icke
farligt
avfall
4

12

5

13

10

18

15

5

Behandlingsanläggningar för avfallsförbränning finns i
Borås och i Svenljunga, Svenljungas anläggning, som ägs
av Solör Bioenergi, förbränner endast returträ men inget
hushållsavfall. Behandlingsanläggningar rörandes biologisk behandling via kompostering finns i Borås. Rötning
av biologisk behandling (bl a matavfall) och produktion av
biogas sker på Sobacken i Borås. Ingen deponi i regionen
tar hand om farligt avfall, bara icke farligt avfall.
I regionen finns 1 nedlagd deponi med riskklass 1, den är
belägen i Borås. Deponier med riskklass 2 finns i Borås
och Marks kommuner. I övrigt finns även gamla nedlagda
deponier i riskklass 3 och 4 i nästan samtliga kommuner.
Totalt finns 82 gamla nedlagda deponier enligt lista från
Länsstyrelsen i Västra Götaland.
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Bilaga B

Direktiv, lagar och mål
1 EU-direktiv
EU har som mål att bli ett s k återvinningssamhälle där
avfallet utnyttjas som en resurs. EU:s regler för avfall
handlar om att skydda miljön och människors hälsa genom att förebygga eller minska avfallets negativa följder.
Inom EU finns olika ramdirektiv, men ett specifikt som
gäller för alla typer av avfall. Ramdirektivet anger vad
avfall är och innehåller allmänna principer för hur det ska
hanteras inom unionens medlemsländer.
Det grundläggande är att hanteringen av avfall ska ske
utan fara för människors hälsa och utan att skada miljön.
Avfallshanteringen ska ske:
• Utan risk för vatten, luft, mark, växter eller djur
• Utan olägenhet genom buller eller lukt
• Utan att landskapet eller särskilt skyddsvärda områden
påverkas negativt.
Miljödepartementet remitterade ett förslag till nya
avfallsregler under hösten 2009 och de har nu infört
avfallsdirektivet i svensk lagstiftning, främst Miljöbalken
och Avfallsförordningen. Det nya 15 kapitlet i miljöbalken
trädde ikraft den 10 juli 2011 och den 9 augusti trädde en
ny avfallsförordning i kraft.
I de nya regelverken lyfts avfallshierarkin fram som prioriteringsordning för lagstiftning och politik på avfallsområdet:
1. Förebyggande
2. Återanvändning
3. Materialåtervinning
4. Annan återvinning, t ex energiåtervinning
5. Bortskaffande
Prioriteringsordningen innebär att man ska helst förebygga avfall, i andra hand återanvända det, i tredje hand
materialåtervinna det och så vidare. Ordningen gäller
under förutsättning att det är miljömässigt motiverat och
ekonomiskt rimligt.

2 Miljöbalken
Miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999 och är en
samordnad, breddad och skärpt miljölagstiftning för en
hållbar utveckling. Den smälter samman regler från sexton
tidigare miljölagar.
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Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling
som innebär att nuvarande och kommande generationer
kan leva i en hälsosam och god miljö. Alla typer av åtgärder som kan få betydelse för de intressen balken avser att
skydda berörs.

2.1 15 kap. Avfall och producentansvar

I 15 kapitlet ”Avfall och producentansvar” i miljöbalken
behandlas avfallsrelaterad lagstiftning. Här återfinns
bestämmelser om hantering av avfall och producentansvar.
Definition av avfall.

Definitioner

Med avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren
gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av
med. (Denna definition av avfall överensstämmer med vad
som gäller inom EU.)

2.1.1 Avfallsinnehavarens ansvar

Den som innehar avfall skall se till att avfallet hanteras på
ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. En bestämmelse om att producenter kan åläggas skyldighet att ta
hand om avfall finns i 6 §. Bestämmelser om att kommuner har och kan åläggas skyldighet att ta hand om avfall
finns i 8, 10 och 17 §§. Lag (2003:1187).

2.1.2 Producentansvar

Producentansvaret innebär att producenter som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer varor eller
förpackningar är skyldiga att se till att avfallet samlas in,
transporteras bort, återvinns eller återanvänds på ett hälsooch miljömässigt godtagbart sätt. Regeringen meddelar
bestämmelser om vilka varor eller förpackningar det gäller.

2.1.3 Den kommunala renhållningsskyldigheten

Varje kommun är skyldig att se till att hushållsavfall
transporteras till en behandlingsanläggning och återvinns
eller bortskaffas. Kommunen ska ha en renhållningsordning. Renhållningsordningen innehåller föreskrifter om
hanteringen av avfall och en avfallsplan. Bestämmelser
finns om hur en renhållningsordning ska upprättas och
vad den ska innehålla.
Kapitlet innehåller också föreskrifter om hantering av
avfall. Avfall som ska transporteras bort genom kommunens eller en producents försorg får inte bortskaffas
eller återvinnas av fastighetsägaren. Kommunen får dock
medge undantag från detta.
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Kapitlet innehåller även förbud mot nedskräpning och
förbud mot dumpning av avfall i havet.
Tillstånd till deponering av avfall får endast meddelas om
verksamhetsutövaren ställer ekonomisk säkerhet eller vidtar annan åtgärd för säkerställande av de skyldigheter som
gäller för deponeringsverksamheten. Verksamhetsutövaren
ska ta betalt för alla kostnader som rör avfallsdeponin.

2.2 2011:927 Avfallsförordning

Denna förordning kompletterar reglerna om avfall och
producentansvar i 15 kap. MB med mer detaljerade
bestämmelser. I bilagor till avfallsförordningen finns
avfallskategorier samt listor över vilka avfall som tillhör
varje kategori. I dessa listor framgår även vilket avfall som
klassas som farligt avfall.
Förordningen är en del av införlivandet av avfallsdirektivet
(EG 2008/98) i svensk lagstiftning. I förordningen finns
bestämmelser om avfall och avfallshantering.

3 Nationella miljömål
Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och fjorton etappmål.
Avfallsfrågor hanteras specifikt i två etappmål och genom
etappmålen också i flera miljökvalitetsmål och generationsmålet. För mer ingående information om miljömålen
se http://www.miljomal.se/

3.1 Generationsmålet

Generationsmålet anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att
miljökvalitetsmålen ska nås.

3.2 Miljökvalitetsmålen

Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska
miljön som miljöarbetet ska leda till. Avfallsområdet är
främst kopplat till miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö,
men påverkar även miljökvalitetsmålen giftfri miljö, begränsad klimatpåverkan och ett rikt odlingslandskap.
Riksdagen ha definierat miljökvalitetsmålet god bebyggd
miljö enligt:
“Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en
god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god
regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas
till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så
att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och
andra resurser främjas.”

3.3 Etappmålen

Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet
och ett eller flera miljökvalitetsmål. De visar vad Sverige
kan göra och tydliggör var insatser bör sättas in.
Etappmålen finns inom fem områden: Begränsad klimatpåverkan, Avfall, Biologisk mångfald, farliga ämnen och
luftföroreningar.
Inom avfallsområdet finns två etappmål: Ökad resurshushållning i livsmedelskedjan och ökad resurshushållning i
byggsektorn.
Avfall är en del av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.
Åtgärder inom avfallsområdet påverkar även miljökvalitetsmålen Giftfri miljö, Begränsad klimatpåverkan, Ett
rikt odlingslandskap och generationsmålet.

Riksdagen ha definierat generationsmålet enligt:
“Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa
generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.”
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Bilaga C.

Avfallsmängder från hushåll

Bollebygd
2004

Herrljunga
2004

Mark
2004

Svenljunga
2007-

Tranemo
2004

Ulricehamn
2005

Vårgårda
2004

Mängdinsamlat kärl- och säckavfall
(ton/år)

I1

1251

17942

1804

5641

1798

2042

3300

2133

Mängdinsamlat grovavfall (ton/år)

I2

Ingen
uppgift

14813

721

12287

2200

1037

2340

1676

Mängd insamlat förpacknings- och
tidningsmateri al (ton/år)

I6

Ingen
uppgift

7900

640

2772

876

Ingen
uppgift

1005

641

1367

40

755

145

54

100

60

2004 (2005,2007)

Mängd farligtavfall från hushåll som
samlats in via kommunens försorg
(ton/år)

F1

Ingen
uppgift

Borås
2004

Avfallweb

Avfallsmängder 2004

Ulrice-hamn

Sven-ljunga

1745847

1761820

1631913

1243078

2242456

Mängd insamlatgrovavfall
Kg/person Ton/år

I2

3042484 15516334

1521408

2127128

1491543

1391626

902232

1862044

Mängd insamlat förpacknings- och tidningsmaterial
Kg/personTon/år

I6

76624

768039

57533

752526

78811

82957

721782

56613

Mängd farligt avfall från
hushåll som samlats in via
kommunens försorg
Kg/person
Ton/år

F1

18,77
153,2

8,7
918,3

9,11
84,6

3,84
129,0

14,05
145,2

9,96
116,7

2,3
57,0

15,4
168,8

Härledning från Avfallweb:
I1 Kärl- och säckavfall

Kärl- och säckavfall från hushåll samt därmed jämförligt
avfall från annan verksamhet. Alltså även hushållsavfall
från restauranger, storkök och butiker.
Matavfall räknas in i begreppet kärl- och säckavfall. Även
liknande avfall från andra insamlingssystem, t ex sopsug
och underjordiska behållare.
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Vårgårda

2212051

Tranemo

1761433 18819881

Mark

I1

Borås

Mängd insamlatkärl- och
säckavfallKg/personTon/år

Bollebygd

2011

Avfall web

Herr-ljunga

Jämförelsetabell 2011

I2 Grovavfall från ÅVC och separat insamlade
mängder grovavfall

Grovavfall från hushåll samt därmed jämförligt avfall från
annan verksamhet. Både det som samlas in vid ÅVC och
via fastighetsnära insamling ingår. Verksamhetsavfall och
farligt avfall ska ej ingå.
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Bilaga D

Borås

Herrljunga

Mark

Svenljunga

Tranemo

Ulricehamn

Vårgårda

Tidningar

Bollebygd

Fraktioner som kan lämnas på
Återvinningscentral

X

X

X

X

X

X

X

X

Hårdplast

X

PVC plast

X

X

X
X

Wellpapp

X

X

X

X

X

X

X

X

Brännbart

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ej brännbart
Komposterbart

X

X

X

X

X

X

X

X

Ris o grenar

X

X

X

X

X

X

X

X

Trä

X

X

X

X

X

X

X

X

Fyllnadsmas.

X

X

X

X

X

X

X

X

Metallskrot

X

X

X

X

X

X

X

X

Tryckimpr.

X

X

X

X

X

X

X

X

Gips

X

X

X

X

X

Isolering

X

X

Vitvaror

X

X

X

X

X

X

X

X

Kyl o frys

X

X

X

X

X

X

X

X

Elektronik

X

X

X

X

X

X

X

X

Batterier

X

X

X

X

X

X

X

X

Farligt avfall

X

X

X

X

X

X

X

X

Fallfrukt till biogas

X

Fettåtervin.

X

Däck på fälg

X

Däck utan fälg
Videoband

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Insamling kläder m m

X

X

X

X

X

X

X

X

Plastförpackn.

X

X

X

X

X

X

X

X

Metallförpackn

X

X

X

X

X

X

X

X

Pappersförp.

X

X

X

X

X

X

X

X

Glasförpackn.

X

X

X

X

X

X

X

X

Asbest

X

X

X

X

X

Fönster+båge

X

X

X
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Nr 27
Ändring av stadgar för Borås Idrottshistoriska Sällskap
2014-02-10

Dnr 2013/KS0559 003

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

2013-11-05

Kommunfullmäktige antog den 13 mars 2008 stadgar för
Borås Idrottshistoriska Sällskap. Sällskapets styrelse har nu
skrivit till Kommunfullmäktige och föreslagit att fullmäktige godkänner ändringar i sällskapets stadgar gällande
§ 7-8. Syftet med de föreslagna ändringarna är att uppnå
ökad kontinuitet i styrelsens arbete.
Styrelsen har också kompletterat sin framställning gällande den organisatoriska tillhörigheten för sällskapets
kassörsfunktion.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
De föreslagna ändringarna av stadgarna för Borås
Idrottshistoriska Sällskap godkänns.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Från Borås Idrottshistoriska Sällskap
Till Kommunfullmäktige

Göran Björklund
Kommunsekreterare

Stadgeändring Borås
Idrottshistoriska Sällskap, BIS
Stadgarna för BIS beslutas dels av sällskapets medlemmar,
dels av Borås Kommunfullmäktige som också utser två
ordinarie medlemmar och en ersättare i styrelsen.
BIS har i skrivelse 2013-08-26 föreslagit vissa ändringar i
de nu gällande stadgarna för att skapa bättre kontinuitet
genom att de av årsmötet valda medlemmarna väljs på två
år med hälften vartannat år.
I sammanhanget beaktades emellertid inte att stads- och
föreningsarkiven numera organisatoriskt tillhör kulturförvaltningen varför nedanstående mening stod kvar oförändrad:
“Kassörsfunktionen kan fullgöras av stadens administrativa kontor.”
BIS vill därför nu föreslå följande komplettering av det
ovannämnda förslaget till nya stadgar genom att ovanstående mening ersätts av:
”Kassörsfunktionen kan fullgöras av den förvaltning som
ansvarar för stads- och föreningsarkiven på samma sätt
som gäller för det senare.”
På så sätt rättar man både till ovanstående felaktighet och
gör att inga nya ändringar behövs vid eventuella framtida
organisationsförändringar.
Borås som ovan
BORÅS IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP
Tommy Olsson
Ordförande
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2013-08-26

§8

Från Borås Idrottshistoriska Sällskap
Till Kommunstyrelsen

BIS företräds av en styrelse bestående av sju ledamöter och
tre suppleanter. Årsmötet väljer ordförande, fyra ledamöter
som växelvis två och två väljs på två år samt två suppleanter. Kommunfullmäktige i Borås Stad utser två ledamöter
och en suppleant. Styrelsen utser inom sig vice ordförande
samt inom eller utom sig sekreterare. Kassörsfunktionen
kan fullgöras av stadens administrativa kontor.

Borås Idrottshistoriska Sällskap,
ändring av stadgar
Stadgarna för Borås Idrottshistoriska Sällskap, BIS, fastställdes 2008-03-31 efter godkännande av Borås Kommunfullmäktige 2008-08-13.
Enligt § 8 består BIS styrelse av sju ledamöter och tre
suppleanter. Borås Stad utser två ordinarie och en suppleant och BIS årsmöte övriga.
Enligt § 7 väljer årsmötet ordförande, vice ordförande, tre
ordinarie ledamöter och två suppleanter. Samtliga väljs på
ett år.
I syfte att uppnå ökad kontinuitet har BIS styrelse 201306-13 beslutat föreslå kommande årsmöte i mars 2014
samt ett extra årsmöte i anslutning till detta nedanstående
ändring av stadgarna. Förändringarna markeras med
kursivering.

Styrelsen äger rätt att till sig adjungera person med speciell
sakkunskap. Denne äger rätt att närvara vid möten och
delta i diskussioner men inte i besluten.
Övriga paragrafer kvarstår oförändrade.
Förändringar av stadgarna förutsätter att Kommunfullmäktige också fattar samma beslut. BIS vill därför härmed
föreslå att kommunfullmäktige godkänner de föreslagna
justeringarna.
BORÅS IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP
Tommy Olsson
Ordförande

§7
Vid årsmötet skall förekomma följande:
Val av ordförande för årsmötet. Intill dess så skett, föres
ordet av styrelsens ordförande eller den som styrelsen
därtill utsett
Val av sekreterare och justerare
Föredragning av förvaltnings- och revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av ordförande på ett år
Val av två styrelseledamöter på två år
Val av två suppleanter på ett år
Val av en revisor och en revisorssuppleant
Val av valberedning
Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår
Fastställande av budget och verksamhetsplan
Behandlande av eventuella förslag och motioner.

B 195

kommunfullmäktiges handlingar | 20 Mars 2014

Nr 28
Svar på motion av Alexander Andersson (C);
Livsmedelspolicy och närproducerat –
för ett miljömässigare Borås!
2014-02-10

2011/KS0659 050

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Alexander Andersson (C) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 21 september 2011 inlämnat rubricerad
motion.

arbetet med S.M.A.R.T -konceptet finns en medveten
inriktning då det gäller att handla ekologisk och transportsnålt. För verksamheten är det betydelsefullt att det
finns upphandlade varor, där det i upphandlingen ställts
miljökrav. Beträffande förslaget om att titta vidare på om
förutsättningar finns för att inrätta en gemensam distributionscentral för Borås Stad och näraliggande kommuner så
pågår det arbetet redan.

I motionen föreslås att:
• Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en Livsmedelspolicy för Borås stad som bl a ska ta upp aspekterna
lokalproducerande och ekologiska livsmedel.
• Kommunstyrelsen får i uppdrag att titta vidare på och
om förutsättningarna finns inrätta en gemensam distributionscentral för Borås och näraliggande kommuner.

att ta fram en livsmedelspolicy som tar upp aspekterna
ekologiska livsmedel med tillägg för etiska livsmedel och
klimatanpassning av maten snarare än lokalproducerad
mat. Nämnden tillstyrker även förslaget att utreda möjligheten till samordnad livsmedelsdistribution.

Motionen har varit remitterad till Tekniska nämnden,
Stadsdelsnämnden Väster och Miljö- och konsumentnämnden.

Kommunstyrelsen är positiv till att ta fram en livsmedelspolicy för Borås Stad. Maten som serveras av Borås Stad
i så hög utsträckning som möjligt vara klimatanpassad,
miljövänlig, ekologiskt framställd och rättvisecertifierad.

Tekniska nämnden som är ansvarig för upphand-

lingsverksamheten i Borås stad ställer sig positiv till att
det upprättas en livsmedelspolicy för Borås Stad samt att
utreda möjligheterna för en gemensam distributionscent
ral. Nämnden föreslår att arbetet med att upprätta en
övergripande livsmedelspolicy bör ledas av de som har
störst verksamhetskunskap (i detta fall kostverksamheten)
i samråd med Miljöförvaltningen. Tekniska nämnden
tycker även att förslaget om en gemensam distributionscentral är positivt Dock föranleder detta att ett genomgående utredningsarbete företas. En konsekvensanalys av de
olika miljö-, samhälls-, och ekonomiska effekterna samt de
demo- och geografiska förutsättningarna bör utredas av en
extern konsult i samråd med Miljöförvaltningen.
Stadsdelsnämnden Väster avstyrker motionen om att

ta fram en livsmedelspolicy för Borås Stad och att utreda
en gemensam distributionscentral med andra kommuner.
Nämnden menar att Livsmedelsverkets riktlinjer är tillräckliga för verksamhetens behov av stöd i arbetet. Genom
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Dessa krav på maten kan vara svåra att förena med lokalproducerade produkter. Ekologiska livsmedel kan till
exempel vara att föredra av kemikalie och klimatskäl, trots
längre transportavstånd. Närproducerad mat har dock
andra fördelar, som gynnar den lokala ekonomin och de
gröna näringarna i närbelägen landsbygd. Beredskapsskäl
talar också för närproduktion. I en livsmedelspolicy måste
dessa och andra argument viktas mot varandra.
Huvudansvaret för att ta fram en livsmedels-/kostpolicy
bör ligga hos Stadsdelsnämnden Väster, där kommunens
gemensamma Kostenhet finns. I ett parallellt ärende uppmanas Stadsdelsnämnden Väster att ta fram ett strategidokument för Kostfrågorna i Borås Stad.
Budget 2014 fick Tekniska nämndenen i uppdrag av
Kommunfullmäktige att ”Utreda samt eventuellt införa en
samdistributionscentral”. I ett parallellt ärende redovisar
Tekniska nämnden utgångspunkterna och inriktningen
för denna utredning.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
att

Yrkande

Motionen är besvarad

Till Kommunfullmäktige

•S
 tadsdelsnämnden Väster får i uppdrag att ta
fram styrdokument för livsmedel där särskilt
aspekterna klimatanpassning, miljöpåverkan, ekologisk märkning, etisk märkning, närproducerat
och god djurhållning beaktas.

Svar på motion av Alexander Andersson
(C); Livsmedelspolicy och närproducerat
– för ett miljömässigare Borås!

•T
 ekniska nämnden får i uppdrag att väga in
motionärens intentioner under utredningen av en
distributionscentral.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin
Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP), Marie Fridén
(M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för Annette Carlsons yrkande (bilaga).
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson Christer Johansson
Kommunalråd Ekonomichef

Alexander Andersson (C) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 21 september 2011 inlämnat rubricerad
motion.
I motionen föreslås att:
• Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en Livsmedelspolicy för Borås Stad som bl a ska ta upp aspekterna
lokalproducerande och ekologiska livsmedel.
• Kommunstyrelsen får i uppdrag att titta vidare på och
om förutsättningarna finns inrätta en gemensam distributionscentral för Borås och näraliggande kommuner.
Motionen har varit remitterad till Tekniska nämnden,
Stadsdelsnämnd Väster och Miljö- och konsumentnämnden.
Tekniska nämnden som är ansvarig för upphand-

lingsverksamheten i Borås stad ställer sig positiv till att
det upprättas en livsmedelspolicy för Borås Stad samt att
utreda möjligheterna för en gemensam distributionscentral. Nämnden föreslår att arbetet med att upprätta en
övergripande livsmedelspolicy bör ledas av de som har
störst verksamhetskunskap (i detta fall kostverksamheten)
i samråd med Miljöförvaltningen. Tekniska nämnden
tycker även att förslaget om en gemensam distributionscentral är positivt Dock föranleder detta att ett genomgående utredningsarbete företas. En konsekvensanalys av de
olika miljö-, samhälls-, och ekonomiska effekterna samt de
demo- och geografiska förutsättningarna bör utredas av en
extern konsult i samråd med Miljöförvaltningen.
Stadsdelsnämnden Väster avstyrker motionen om att

ta fram en livsmedelspolicy för Borås Stad och att utreda
en gemensam distributionscentral med andra kommuner.
Nämnden menar att Livsmedelsverkets riktlinjer är tillräckliga för verksamhetens behov av stöd i arbetet. Genom
arbetet med S.M.A.R.T -konceptet finns en medveten
inriktning då det gäller att handla ekologisk och transportsnålt. För verksamheten är det betydelsefullt att det
finns upphandlade varor, där det i upphandlingen ställts
miljökrav. Beträffande förslaget om att titta vidare på om
förutsättningar finns för att inrätta en gemensam distributionscentral för Borås Stad och näraliggande kommuner så
pågår det arbetet redan.
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Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget
att ta fram en livsmedelspolicy som tar upp aspekterna
ekologiska livsmedel med tillägg för etiska livsmedel och
klimatanpassning av maten snarare än lokalproducerad
mat. Nämnden tillstyrker även förslaget att utreda möjligheten till samordnad livsmedelsdistribution.

Kommunstyrelsen är positiv till att ta fram styrdokument
för livsmedel för Borås Stad. Maten som serveras av Borås
Stad ska i så hög utsträckning som möjligt vara närproducerad, klimatanpassad, miljövänlig, ekologiskt framställd,
etiskt märkt, producerad med god djurhållning och bidragande till brukandet av våra marker.
Närproducerad mat har andra fördelar än ekologiska
livsmedel, som gynnar den lokala ekonomin och de gröna
näringarna i närbelägen landsbygd. Beredskapsskäl talar
också för närproduktion. I en livsmedelspolicy måste dessa
och andra argument viktas mot varandra. Det får inte vara
så att ekologiska livsmedel köps in på bekostnad av närproducerade livsmedel, och omvänt. I livsmedelspolicyn
kan det därför behövas särskilda mål både för ekologiska
som närproducerade livsmedel, så att dessa används i
mesta möjliga mån.
Huvudansvaret för att ta fram en livsmedels-/kostpolicy
bör ligga hos Stadsdelsnämnden Väster, där kommunens
gemensamma Kostenhet finns. I ett parallellt ärende uppmanas Stadsdelsnämnden Väster att ta fram ett strategidokument för Kostfrågorna i Borås Stad.
Uppdraget att utreda en gemensam distributionscentral
gavs Tekniska nämnden i Budget 2014. i uppdrag av
Kommunfullmäktige att ”Utreda samt eventuellt införa en
samdistributionscentral”. I ett parallellt ärende redovisar
Tekniska nämnden utgångspunkterna och inriktningen
för denna utredning.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
att
Motionen är besvarad
• Stadsdelsnämnd Väster får i uppdrag att ta fram
styrdokument för livsmedel, där särskilt aspekterna
klimatanpassning, miljöpåverkan, ekologiskt märkning, närproduktion, god djurhållning samt etisk
märkning beaktas
• Tekniska nämnden får i uppdrag att väga in motionärens intentioner under utredningen av en distributionscentral.
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Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar
Protokollsutdrag 2011-09-22
Bilaga till § 120 Anmälningsärenden

”Livsmedelspolicy och närproducerat
– för ett miljömässigare Borås!
Borås är idag en framstående miljökommun inom många
områden, något vi kan och bör vara stolta över. Även det
som är bra kan dock bli bättre! Inom Centerpartiet i Borås
har vi analyserat dagens situation och identifierat två stora,
potentiella förbättringsområden:
1.

2.

Det saknas ett övergripande dokument (livsmedelspolicy) som klargör Borås Stads specifika krav och
önskemål på den mat som lagas och serveras i våra
förvaltningar.
Vi behöver förstärkt värna både miljö och våra lokala
producenter. En önskvärd del i det arbetet vore en
gemensam distributionscentral för Borås och närliggande kommuner.

Kraven på livsmedelsproduktion i Sverige är högre än i
de flesta andra länder. De lagar och regler som finns har
tillkommit för att säkra en bra livsmedelskvalitet med god
djurhållning och en hållbar utveckling för vår miljö. De
nationella regleringarna är mycket positiva men som Centerpartist efterfrågar jag en höjd ambitionsnivå gällande
livsmedelsfrågan även på kommunal nivå. Borås Stad har
i dagsläget ett antal policydokument och riktlinjer som
berör upphandling, miljö och kvalitet. I dessa dokument
nämns livsmedelsfrågan bara i en enda mening. Det är en
alldeles för låg ambitionsnivå!
Borås Stad är en stor uppköpare av både varor och tjänster.
Inte minst därför är det av stor vikt att vi agerar på ett
ansvarsfullt och långsiktigt hållbart vis. I detta tankesätt
spelar närhetsaspekten en viktig roll och Centerpartiet i
Borås förordar sedan länge att kommunen ska köpa och
upphandla mer lokalproducerade livsmedel.
Det gäller att tänka och agera långsiktigt både ur ett
ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Våra ängsmarker
med en enorm biologisk mångfald blir bara färre och
färre, något vi aktivt behöver motverka. Vid inköp av mer
lokalproducerade livsmedel ges möjligheter till ett fortsatt
brukande av våra marker samtidigt som fler jobb skapas i
många led, vilket är en viktig resurs för bygdens fortsatta
utveckling.
I Centerpartiet vill vi inte att maten skall bli åksjuk av
att transporteras längre än nödvändigt. Vi behöver därför
driva på frågan om att inrätta en distributionsanläggning där livsmedel tas emot för att senare transporteras
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ut till varje enhet. Detta har flera kommuner prövat med
framgång, vilket både gagnar miljön samtidigt som det
underlättar för mindre producenter att vara med i kommunens upphandling.
Med anledning av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta:
• Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en Livsmedelspolicy för Borås Stad som bl a ska ta upp aspekterna
lokalproducerade och ekologiska livsmedel.
• Kommunstyrelsen får i uppdrag att titta vidare på och,
om förutsättningarna finns, inrätta en gemensam distributionscentral för Borås och närliggande kommuner.
Alexander Andersson (C)”

2012-12-07
Från Tekniska nämnden
Till Kommunstyrelsen

Svar på motion; Livsmedelspolicy och
närproducerat – för ett miljömässigare
Borås!
Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden ställer sig positiv till att det upprättas
en livsmedelspolicy för Borås Stad samt att utreda möjligheterna för en gemensam distributionscentral.

Tekniska nämndens yttrande

Tekniska nämnden har fått rubricerade motion på remiss
från Kommunstyrelsen. I motionen från Centerpartiet
föreslås att man dels upprättar en övergripande livsmedelspolicy för Borås Stad samt dels att det vore önskvärt
med gemensam distributionscentral. Tekniska nämnden
föreslår att arbetet med att upprätta en övergripande livsmedelspolicy bör upprättas av de som har störst verksamhetskunskap (i detta fall kostverksamheten) i samråd med
Miljöförvaltningen. Tekniska nämnden tycker att förslaget
om en gemensam distributionscentral är positivt som
sådan dock föranleder detta önskemål att ett genomgående
utredningsarbete företas. En konsekvensanalys av de olika
miljö-, samhälls-, och ekonomiska effekterna samt de
demo- och geografiska förutsättningarna bör utredas av en
extern konsult i samråd med Miljöförvaltningen. Tekniska
nämnden förutsätter att alla Borås Stads stödfunktioner är
behjälpliga.
TEKNISKA NÄMNDEN
Alexis Mouschopanis
Gunnar Isackson
Ordförande		 Förvaltningschef
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2012-05-02
Från Stadsdelsnämnden Väster
Till Kommunstyrelsen

Motion; Livsmedelspolicy och närproducerat – för ett miljömässigare Borås!
Nämndens beslut

Stadsdelsnämnden Väster beslutar:
1. Motionen om att ta fram en livsmedelspolicy för
Borås Stad och att utreda en gemensam distributionscentral med andra kommuner avstyrkes.
2. Förvaltningens tjänsteutlåtande översänds som eget
yttrande till Kommunstyrelsen.
Nämndens yttrande i sammanfattning

Livsmedelsverkets riktlinjer är tillräckliga för verksamhetens behov av stöd i arbetet. Genom arbetet med
S.M.A.R.T.-konceptet finns en medveten inriktning då
det gäller att handla ekologisk och transportsnålt. För
verksamheten är det betydelsefullt att det finns upphandlade varor, där det i upphandlingen ställts miljökrav.
Beträffande förslaget om att titta vidare på om förutsättningar finns för att inrätta en gemensam distributionscentral för Borås Stad och näraliggande kommuner så pågår
det arbetet redan.
Nämndens yttrande i sin helhet

Stadsdelsnämnden Väster har getts möjlighet att lämna
yttrande över motion om livsmedelspolicy och närproducerat.
Centerpartiet i Borås har identifierat två stora förbättringsområden inom miljöarbetet i Borås Stad, dels anser
man att det saknas ett övergripande dokument som klargör Borås Stads specifika krav och önskemål på den mat
som lagas och serveras i våra förvaltningar samt dels att
det vore önskvärt med en gemensam distributionscentral
för Borås och närliggande kommuner för att bl a värna
miljö och lokala producenter.
Borås Stad är en stor uppköpare av både varor och tjänster.
Det är av stor vikt att Borås Stad tänker och agerar långsiktigt både ur ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.
I Borås Stad följer kostenheterna Livsmedelsverkets
riktlinjer. Det finns separata för måltider inom förskolan,
måltider inom skolan samt måltider inom äldreomsorgen.
De sistnämnda är i sin tur uppdelade i tre skrifter en för
kommunen generellt, en för biståndshandläggare och
enhetschefer samt en för kostchefer. Riktlinjerna har en
bra struktur.
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I budget 2012 har kostenheten på Stadsdelen Väster det
prioriterade målet att öka andel ekologiska livsmedel inom
sin budgetram. Aktiviteter för att nå målet är utbildningsinsatser i S.M.A.R.T.- konceptet, ekologisk mat
samt vegetarisk matlagning. SMART står för Större andel
vegetabilier, Mindre tomma kalorier, Andelen ekologiskt
ökar, Rätt kött, Transportsnålt. Idén är att äta så att både
kroppen och miljön mår bra. Beträffande transportsnålt
så handlar det bl a om att välja mer närproducerad mat,
minimera bilturerna till affären, säsongsanpassa matval.
Vilka inköp som kan göras hänger ihop med vilka avtal
som kommunen har. I arbetet med revidering av Borås
Stads miljömål 2013‑2016 finns det förslag om att ha
relevanta, mätbara miljökrav och etiska krav vid upphandling samt förslag om att arbeta fram styrdokument för det
arbetet.
Kommunstyrelsen beslutade 2010 05 17 § 280, (2010/
KS0147050) att bjuda in de kommuner som Borås Stad
har upphandlingssamverkan med, till överläggningar
rörande eventuell tillämpning av den s k Borlängemodellen. Borlängemodellen syftar till att göra det möjligt för
mindre och lokala producenter att offerera främst livsmedel till kommunen.
Kommunstyrelsen presidium bjöd in aktuella kommuner
(Bollebygd, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn) till möte
den 16 augusti 2011, för överläggning rörande distributionscentral. Sedan hösten 2011 pågår dialogen med de
övriga kommunerna i frågan. Någon överenskommelse har
inte fattats ännu.
Livsmedelsverkets riktlinjer är tillräckliga för verksamhetens behov av stöd i arbetet. Genom arbetet med
S.M.A.R.T.-konceptet finns en medveten inriktning då
det gäller att handla ekologisk och transportsnålt. För
verksamheten är det betydelsefullt att det finns upphandlade varor, där det i upphandlingen ställts miljökrav.
Mycket troligt kommer det att finnas med ett mål i de
reviderade Miljömålen för Borås Stad som tar upp att relevanta och mätbara miljökrav ställs vid upphandling.
Beträffande förslaget om att titta vidare på om förutsättningar finns för att inrätta en gemensam distributionscentral för Borås Stad och näraliggande kommuner så pågår
det arbetet redan.
Reservation

Kerstin Hermansson (C), Alexis Mouschopanis (M),
Joakim Malmberg (FP), Birgitta Bergman (M) och Nancy
Kindblad (M) reserverar sig mot beslutet.
STADSDELSNÄMNDEN VÄSTER
Lennart Andreasson
Ordförande
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Från Miljö- och konsumentnämnden
Till Kommunstyrelsen
Utdrag ur protokoll

2011-11-22

§ 206
Motion “Livsmedelspolicy och närproducerat — för ett miljömässigare Borås!”

klimatanpassning av maten snarare än lokalproducerad
mat. Nämnden tillstyrker även förslaget att utreda möjligheten till samordnad livsmedelsdistribution,

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Sammanfattning

Alexander Andersson (C) har i en motion föreslagit att
Kommunstyrelsen ska få i uppdrag att ta fram en livsmedelspolicy för Borås Stad som bland annat ska ta upp aspekterna lokalproducerade och ekologiska livsmedel samt att
titta vidare på och, om förutsättningar finns, inrätta en
gemensam distributionscentral för Borås och närliggande
kommuner.
En livsmedelspolicy som verkar både främjande och
förebyggande för en god och hållbar matkultur i Borås
Stad är mycket önskvärd. Det underlättar för alla dem
som på något vis arbetar för att servera goda, näringsoch miljöriktiga måltider att välja rätt råvaror och skapa
hållbara matsedlar. Livsmedelspolicyn bör som tillägg till
motionärens förslag även innehålla riktlinjer för inköp och
användande av etiska produkter. Dessutom bör policyn
innebära en klimatanpassning av maten snarare än att bara
ta närproducerat i beaktande, eftersom det per automatik faller inom ramen för klimatsmart mat. Det finns
dessutom juridiska hinder för den offentliga sektorn att
upphandla närproducerat.
Livsmedel transporteras ofta och långt. Ett sätt att minska
antalet transporter är att upprätta en gemensam distributionscentral. Att möjliggöra samdistribution av livsmedel gynnar miljön genom färre transporter och ökad
fyllnadsgrad i lastbilarna. Det innebär också en ökad
trafiksäkerhet och minskade utsläpp på bland annat skolor
dit livsmedel transporteras. Även lokala producenter som
själva har svårt att klara distribution till varje enhet skulle
kunna lägga anbud om det innebär att de bara hade en
lokal att leverera varor till.

Beslutsunderlag

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 november
2011.

Miljö- och konsumentnämndens beslut

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget om
att ta fram en livsmedelspolicy som tar upp aspekterna
ekologiska livsmedel med tillägg för etiska livsmedel och

2011-11-14
Från Miljöförvaltningen
Till Miljö- och konsumentnämnden

Tjänsteskrivelse

Motion “Livsmedelspolicy och närproducerat för ett miljömässigare Borås!”
Sammanfattning

Alexander Andersson (C) har i en motion föreslagit att
Kommunstyrelsen ska få i uppdrag att ta fram en livsmedelspolicy för Borås Stad som bland annat ska ta upp aspekterna lokalproducerade och ekologiska livsmedel samt att
titta vidare på och, om förutsättningar finns, inrätta en
gemensam distributionscentral för Borås och närliggande
kommuner.
En livsmedelspolicy som verkar både främjande och
förebyggande för en god och hållbar matkultur i Borås
Stad är mycket önskvärd. Det underlättar för alla dem
som på något vis arbetar för att servera goda, näringsoch miljöriktiga måltider att välja rätt råvaror och skapa
hållbara matsedlar. Livsmedelspolicyn bör som tillägg till
motionärens förslag även innehålla riktlinjer för inköp och
användande av etiska produkter. Dessutom bör policyn
innebära en klimatanpassning av maten snarare än att bara
ta närproducerat i beaktande, eftersom det per automatik faller inom ramen för klimatsmart mat. Det finns
dessutom juridiska hinder för den offentliga sektorn att
upphandla närproducerat.
Livsmedel transporteras ofta och långt. Ett sätt att minska
antalet transporter är att upprätta en gemensam distributionscentral. Att möjliggöra samdistribution av livsmedel gynnar miljön genom färre transporter och ökad
fyllnadsgrad i lastbilarna. Det innebär också en ökad
trafiksäkerhet och minskade utsläpp på bland annat skolor
dit livsmedel transporteras. Även lokala producenter som
själva har svårt att klara distribution till varje enhet skulle
kunna lägga anbud om det innebär att de bara hade en
lokal att leverera varor till.
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Förslag till beslut

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget om
att ta fram en livsmedelspolicy som tar upp aspekterna
ekologiska livsmedel med tillägg för etiska livsmedel och
klimatanpassning av maten snarare än lokalproducerad
mat. Nämnden tillstyrker även förslaget att utreda möjligheten till samordnad livsmedelsdistribution.

Ärendet

Alexander Andersson (C) har i en motion föreslagit att
Kommunstyrelsen ska få i uppdrag att ta fram en livsmedelspolicy för Borås Stad som bland annat ska ta upp aspekterna lokalproducerade och ekologiska livsmedel samt att
titta vidare på och, om förutsättningar finns, inrätta en
gemensam distributionscentral för Borås och närliggande
kommuner.

Miljöförvaltningens synpunkter

En livsmedelspolicy som behandlar miljöaspekterna
främjar och skapar förutsättningar för en god och hållbar
matkultur i Borås Stad genom att underlätta för dem som
arbetar med kost i kommunen att göra miljöriktiga val.
Den skulle dessutom bli ett incitament och verktyg för att
öka andelen ekologiska livsmedel, som är ett av kommunens miljömål. Målet är att 25 procent ska vara ekologiskt
men i dagsläget ligger siffran på endast cirka sex procent.
Den biologiska mångfalden i de svenska ängs- och hagmarkerna är idag en hotad resurs, så även i Borås. För att
bromsa igenväxningen av dessa värdefulla områden samt
att verka för en levande landsbygd med hög sysselsättningsgrad och öppna landskap är det önskvärt att kommunen köper kött från lokala producenter. Dock finns det
juridiska begränsningar i att upphandla närproducerade
livsmedel. Det finns däremot kommuner i landet som istället löst detta genom att ha egen djuruppfödning, exempelvis Borlänge kommun har kommunala kor som håller
markerna i naturreservaten öppna och som efter slakt går
till bland annat skolköken. Detta innebär både miljö- och
pedagogiska vinster.
Livsmedelsproduktionen står för ca 20-25 procent av utsläppen av växthusgaser i Sverige. Olika typer av livsmedel
och menyer påverkar miljön på olika sätt. Motionären öns-
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kar att policyn tar upp aspekterna lokalproducerade och
ekologiska livsmedel för att minska påverkan. Begreppet
lokalproducerad saknar idag en tydlig definition. Istället
bör policyn behandla hur maten ska klimatanpassas. Det
innebär att transportfaktorn per automatik kommer att
tas i beaktande. Utöver transport och platsen där produktionen sker innebär klimatanpassning av måltider bland
annat minskad mängd kött, minskat matsvinn, grönsaker efter säsong samt tillagning av mat med råvaror från
grunden.
Då Borås Stad är en Fairtrade city bör livsmedelspolicyn
även behandla etiskt handlade livsmedelsprodukter.
Att inrätta en distributionsanläggning för livsmedel är
en god idé ur ett miljö-, hälsa- och trafiksäkerhetsperspektiv. I de flesta fall köps varor inklusive transporten,
vilket innebär att transporterna blir många, ofta med låg
fyllnadsgrad och utan miljökrav. Lokala matproducenter
med små leveranser har svårt att organisera egna kostnadseffektiva transporter och har därmed svårt att få sina varor
sålda till offentlig sektor. Många gånger finns inte ekonomiska resurser eller tid att leverera livsmedel till samtliga
skolor, men att transportera sina produkter till en central
är ekonomiskt möjligt. Samordnad livsmedelsdistribution
innebär färre antal transporter till köken och därmed en
ökad trafiksäkerhet och mindre utsläpp av växthusgaser
och hälsovådliga luftföroreningar på bland annat skolområden där barn vistas.
Våren 2010 utredde Upphandlingsenheten konsekvenser
av införande av Borlängemodellen i Borås Stad (Dnr 2010/
KS0147). Miljöförvaltningen anser dock att det finns
skäl att titta på frågan igen och göra konsekvensanalyser
utifrån miljö-, hälsa- och trafiksäkerhetsperspektiv. Det
kan handla om aspekter som miljökrav vid upphandling
av transporter, antal transporter och huruvida det finns intresse och möjlighet för lokala producenter att lägga anbud
om en distributionscentral fanns.
MILJÖFÖRVALTNINGEN
Leif Schöndell Johanna Thoren
Miljöchef
Miljöuttedare
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Nr 29
Svar på motion av Anna Christensen (M) och Nils-Åke
Björklund (M); Kontrollen av Borås Stads förskolor
2014-02-24

Dnr 2013/KS0608 710

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Anna Christensen (M) och Nils-Åke Björklund (M) har
vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 september
2013 lämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att:
Kommunstyrelsen i Borås Stad utreder frågan och återkommer till Kommunfullmäktige med likformade riktlinjer av kontrollen som är lika för de alternativa förskolorna
som de i egen regi bedrivna.
Motionen har sänts på remiss till Stadsdelsnämnderna.
Remissammanställning enligt bilaga.
Stadsdelsnämnden Norr och Väster avstyrker motionen.
Stadsdelsnämnden Öster konstaterar att frågan om kontrollen av Borås Stads förskolor inte ligger inom nämndens
ansvars- och kompetensområde.
Kommunstyrelsen konstaterar att det, enligt Skollagen, är
Skolinspektionen som utövar tillsyn över kommunernas
förskolor. Det är därmed inte aktuellt för Kommunstyrelsen att utreda frågan.

Det innebär dock inte att Borås Stad inte ”kontrollerar”
hur verksamheten bedrivs i de kommunala förskolorna.
Verksamheten följs upp regelbundet inom det systematiska
kvalitetsarbetet genom de rapporter som utvecklingsenheten sammanställer 4 gånger per år, vilket också nämns i
motionen. Rapporterna, som innehåller en beskrivning av
nuläget samt förslag på frågeställningar att arbeta vidare
med, ger nämnderna en god information om tillståndet i verksamheten. Varje nämnd ansvarar sedan för att
använda informationen och göra de prioriteringar som de
anser behövs.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin
Hermansson (C), Marie Fridén (M), Falco Güldenpfennig (KD) och Hamid Fard (FP) till förmån för Annette
Carlsons yrkande, se bilaga.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén (S) 		
Ingegerd Eriksson
Kommunalråd		
Enhetschef
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Yrkande

Svar på motion av Anna Christensen (M)
och Nils-Åke Björklund (M); Kontrollen
av Borås Stads förskolor
Anna Christensen (M) och Nils-Åke Björklund (M) har
vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 september
lämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att:
Kommunstyrelsen i Borås Stad utreder frågan och återkommer till Kommunfullmäktige med likformade riktlinjer av kontrollen som är lika för de alternativa förskolorna
som de i egen regi bedrivna.
Motionen har sänts på remiss till Stadsdelsnämnderna.
Remissammanställning enligt bilaga.
Stadsdelsnämnden Norr och Väster avstyrker motionen.
Stadsdelsnämnden Öster konstaterar att frågan om kontrollen av Borås Stads förskolor inte ligger inom nämndens
ansvars- och kompetensområde.
Kommunstyrelsen konstaterar att det, enligt Skollagen, är
Skolinspektionen som utövar tillsyn över kommunernas
förskolor därför har kommunen ej möjlighet att påverka
hur den utövas. Däremot har kommunen ansvar för att
kontrollera och utvärdera de fristående förskolorna. Utifrån motionens intentioner bör därför kommunen arbeta
aktivt med att säkerställa att den kommunala tillsynen
ej ställer högre krav än vad Skolinspektionen gör då det
skulle skapa olika förutsättningar för fristående och kommunala förskolor. Det är således viktigt att utvärderingar
och tillsyn sker på lika villkor för att skapa en jämn kvalitet mellan kommunala och fristående alternativ.
Det innebär dock inte att Borås Stad inte ”kontrollerar”
hur verksamheten bedrivs i de kommunala förskolorna.
Verksamheten följs upp regelbundet inom det systematiska
kvalitetsarbetet genom de rapporter som utvecklingsenheten sammanställer 4 gånger per år, vilket också nämns i
motionen. Rapporterna, som innehåller en beskrivning av
nuläget samt förslag på frågeställningar att arbeta vidare
med, ger nämnderna en god information om tillståndet i verksamheten. Varje nämnd ansvarar sedan för att
använda informationen och göra de prioriteringar som de
anser behövs.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen anses vara besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN
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Protokollsutdrag 2013-09-19
Bilaga till § 111 Anmälningsärenden

”Motion; Kontrollen av Borås Stads
förskolor
Föräldrar med barn i de alternativt bedrivna förskolorna
kan känna sig trygga som Borås Stad har ett kontrollsystem där de regelbundet inspekterar och dessutom kräver in
skriftlig information av dessa.
Tillsynen av de fristående förskolorna sker vartannat år,
områdeschefen i den stadsdel det gäller åker då fysiskt ut
till förskolan och gör ett tillsynsbesök. Man kollar då ex:
försäkringar, lokaler, personal, m m.
Däremot kontrollsystemet för de i Borås Stad i egen regi
bedrivna förskolor har inte samma administrativa upplägg.
Kvalitetskontrollen görs genom att de kommunala förskolorna får fylla i en ”rapport” som de sedan skickar in till
utvecklingsenheten som sammanställer dessa. Detta sker
4 gånger per år och det är olika områden alla gångerna.
Den sammanställda rapporten går sedan ut till berörda
nämnder där de kommunalt drivna förskolorna ligger för
beslut och godkännande.
Man har i Borås Stad tillsatt ”eckers-pedagoger” till de
kommunala förskolorna, detta är ett sätt att få kvalitetskontroll. I Stadsdel Öster finns det 3 personal som åker
ut till 28 kommunalt drivna förskolor för att kontrollera
lokaler, lek, barngrupper, m m. Detta innebär att det tar 3
år innan alla kommunalt drivna förskolor får en genomgång i Stadsdel Öster.
Detta är inte bra att man har två olika administrativa upplägg baserad på vem som bedriver förskolorna. Borås Stads
invånare skall enligt lag behandlas lika och detta vore
tillämpligt även för de som bedriver alternativa förskolor.
För till syven och sist är det föräldrarna som vill veta att
deras barn behandlas lika enligt Kommunallagen. Borås
Stad skall ha likformade riktlinjer för samtliga förskolor,
oberoende om vem det är som är utförare.
Därför föreslås: Att Kommunstyrelsen i Borås Stad utreder
frågan och återkommer till Kommunfullmäktige med
likformade riktlinjer av kontrollen som är lika för de alternativa förskolorna som de i egen regi bedrivna.
Borås september 2013
Anna Christensen
Nils-Åke Björklund”
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Stadsdelsnämnden Öster

Från Stadskansliet

Nämndens yttrande

Remissammanställning

Motion av Anna Christensen (M) och
Nils-Åke Björklund (M); Kontrollen av
Borås Stads förskolor
Inkomna yttranden i sammanfattning
Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelsnämnden Norr avstyrker motionen om kontroll
av Borås Stads förskolor och översänder svaret till Kommunstyrelsen.
Nämndens yttrande i sammanfattning

Stadsdelsnämnden Norr har fått möjlighet att lämna synpunkter på en Motion om kontroll av Borås Stads förskolor. Stadsdelsnämnden Norr avstår att yttra sig utifrån att
den föreslagna kontrollen regleras i Skollagen. Egen tillsyn
eller kontroll över den kommunala förskoleverksamheten
kan inte göras av huvudmannen själv. Stadsdelsnämnden
avstyrker därför motionen.

Stadsdelsnämnden Väster

Motionen ”Kontrollen av Borås Stads förskolor” avstyrkes.
Nämndens yttrande

Motionen om kontrollen av Borås Stads förskolor syftar
till att riktlinjer ska tas fram för likvärdig tillsyn och
kontroll av förskolor. Verksamheten menar dock att tillsyn
enligt Skollagen inte ska genomföras av huvudmannen i de
kommunala förskolorna och att uppföljning av de kommunala förskolornas verksamhet sker i stor utsträckning och i
enlighet med gällande lagar.

I motionen beskrivs hur kontrollen i dagsläget sker av de
alternativt bedrivna förskolorna i Borås Stad. Motionären
menar att kontrollen skiljer sig åt jämfört med den lagstadgade kvalitetskontrollen som gäller för de kommunala
förskolorna. Motionären föreslår att Kommunstyrelsen
får i uppdrag att utreda frågan och därefter återkomma
med likriktade riktlinjer för kvalitetskontrollen av såväl de
alternativa förskolorna som de i egen regi.
Stadsdelsnämndens uppdrag gällande tillsyn av förskolor i
kommunal verksamhet styrs av Skollagen (2010:800) med
Skolinspektionen som den lagreglerade tillsynsmyndigheten.
Med tillsyn avses i denna lag en självständig granskning
som har till syfte att kontrollera om den verksamhet som
granskas uppfyller de krav som följer av andra lagar och
föreskrifter.
I skollagen beskrivs att kommunen har tillsyn över förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt
samt för pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen
har förklarat ha rätt till bidrag.
Stadsdelsnämndens interna kontroll av de kommunala
förskolorna sker regelbundet med bland annat månatliga
ekonomiska uppföljningar, verksamhets- och kvalitetsuppföljningar.
Mot bakgrund av den statligt reglerade tillsynen av
förskolor konstaterar Stadsdelsnämnden Öster att frågan
om kontrollen av Borås Stads förskolor inte ligger inom
nämndens ansvars- och kompetensområde.
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